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 آد ..ا أ  
 .. رةأ   

  

  

  

 ا  .. أ آد  «رد  ب 
رة واا «  

ِ  را » را «  

 

  

   إ  .د
  اة وا اور  أذ 

    أل ا واة 
زا   ا رة  
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 ظ قا   

 وا ١٤٢٧ا ٢٠٠٦   

ا ام ١٤٣٦  ٢٠١٥  

ا  

  .محمد، إسماعيل علي

 آد ..  ،ا رة.. أأ  .  

  .  ار  . د" أ آد"رد  ب 

  .٢ ط. إسماعيل علي محمد/ د.تأليف أ

زوا  ١٤٣٦ دار ا   ٢٠١٥   

   ٢٠٠٦ / ٢٠٢٨٧: ر ااع      

 وا ٩٧٧ - ٣١١ - ٢٤٥ - ١١ :    ا    
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ا           ا   ة واوا ،رب ا  

    م×،     و آ و وا ن ، و 

 ا  إ ..و :    

 أن     ن امن ا  ، ا ا ِ          ِنّ

   إ   لا         و   د يا ، 

ِ ، وا و   وِ وه      ، وأن   اة واء 

    ّ   ِو ا     أ  أو ، :   و ّ 

 ..  

  ..   ال   أوا

 اء     ْا اأ  ل ا وا أن َ         وع

 أو  ، وِا و  اض         موان  

           و ،ُُ   ورا ِ ُسر     اأ  ًم 

د أو  .  

 " :         ر ا   "اط" ا   ل

    ض         ما  ُّلَ   ٌض  

  وأ ،ّ د   :        ِ ارحا َو ا َ 

  .)١( " ب

"ذا    نا ُ      ارا  ة ُِْ        ، 

                                      
  إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي املـالكي  إسـحاقو أب،الرشيعة يف أصول املوافقاتـ  1

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٧ ط الثالثة ، بريوت-  املعرفة دار ،١/٤٢
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ةا ُِِْ ؛   ِْ  ")٢( .  

  ا ا     ا ا ء و ،      ان ار ر أ 

   ا ،   ّرة واء ا    ُا ذَّر، و   ،ى ا

ُ  امىًوٍم وا  ّدوا ّا .  

  ُول ا ُ      ،ا و ،َ ُ   ٌف  ََْم 

ِأ ا  ْأ ، ومَ          لا    

   وم   و ،..  

   اب اا     و ،          ا و و 

أو م ،م ّل، وا  لا ّ ،ُ ء وّ  

 و ،    ا  وازدادت ا ،ّ       ال و ،و  ة

 م اوحال مم و ،!!  

دِ  و إ   ه أ   ج ا    

   أ  إ    ةء واا   أ  

 ض واوج،  اوا      ي أا مزق اا      ْ؛ إذ

، أذ  ا"     ار   "ط  اذ ار     

 دار ٌر و  ة  اا  ا ا ه ط 

     ا إوا      أ   دوا ا    

، )    ارة وا   ا  .. أ آد ) :   ب أه 

  أب إ    ةٍ   مَ، و اَس  و إتِ       

،   أن  ُّ    ااء  إ مت اء   ل  

ا ع، وت ا.  

                                      
  .٤٦/ ١السابق ـ  2
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   ك أن  ز  )َاَ  ( و ) نما(!!  

وأن  )َاَ(    إ   ٌلأ    نما      اُ ،

       وا  ا َأ  ،ط إذا    ا  ،

ا  بى اا اوا ن، و ُِآ  ؛ 

ُو )   آد (ِ ٍأب  وأ     و ،  )اء(    ا ا و ،

 ا امان أ ،  د ا    .  

    مما أت اوا   )اء (  و  )آد(     ن آد ، ) أ

   !!)أ ا ( و ) امن 

ط  ُ  وآد، أ  ء   ) (!!   

  )َاَُ  (   ره     ام ،

 ) اءُ  ( و)  آدُ( من، اي ن       ا   إ وأو  

َط   ...         آ هإ   ل  راا  وا  

   !!  ت"  آدأ"ّد  ُ ب 

 ا ُأ     را ي اا " "     تإ    هرأ

ِّراو نِ زأ ِ :  

، وا  إع اص  ُ ا  ا أ  

  .، وّ أ ت  ا اِ  واه

  ُبوُاآن  ات ا ا.  

  .  اتِ ا      و ُُ ج

  .  راِا  اِ ادِرد  د

  ُا ا ا ا.  

اع إ ا  ة و   اع    و  
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در أ رئ أما وإ ،راا     ِ  ُ  ،

    مم أوا م.  

،     د ا ِ  َ ْ ِ   ِ إع ا   اوجُ  ز

 ّا  × ا سا  .  

 ْ و أنْ   و      ا ا ل     ِا ا ا

 ِا اار أإ إ ،ط  ََ و   .  

 ن أنْ طو  با  أرى زل وا.  

 َ و        رد  ا ا اا  صا  ُْ   ي

ّ  اب ِ آراء وّرات   ا ا اآن           

           موا ا ُْ ،ا  أ و ،وا

           َت َموإ ،ا ى أ ةدر اا َع إوا ،ا

        ِ ،آراء ِ إ ُْأم     ّ   إ  أ    أم

ااوا دء ا  ،.  

،   إ"    ار  "  ن اذ ار     وإذا

، وو   ا  واةِ اِل      ارةو م َده    

 ْو ِ      وا ما َ م م ؛اوأ  

َ  ا،  و ِ ،نأنّ وا   

    إ أ ا    ،  ِ    و  ءاا وا  

 ا ُِ  إ.  

ب   وأ "أ ر ؛" آدا  رهأ  " را 

"  ٍّة أوَل       ١٩٩٨      ا ا   ّرد ة  ، و 

.. أ آد   (  أه    بٍ " ا ا  " اراذ  
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أت  ،    ) واو اض    ا ا  ال     

  .ات ُر ل اب

، " ار  "   ار     َك     َ إنّ 

  بض اُ " ثا ا"ز  َو ،

"ا" ِ ،با   ْأ  ٍفدَُ ؛  ن و 

إذا ن ا  وز ا  و  اص             

 آماوزاُ ة اا ا     أو ،

  ٌ      ا  ورة   ا ام و ،  أن إ  ا  

     ا .  

ُُو بِ ا  »أآد «َا ا ام ًرا  )٣(.  

 وّْ أ  :  

ض أن: أو  ا  ه، واد   

  .ء   آراء

َتْوذ    ا       أم"     راءه ا  ض  ،

َُ أو  َُ"؛  مُ          

إ مأ.  

م :أن  َذا ا       ن اإ ّ       

  َُ م      رهوأ و  هُ        ن َءهاد  ،

                                      
  ط،١٩ص ،  شـاهنيالـصبور عبـد . د،قصة اخلليقة بني األسطورة واحلقيقـة.. أيب آدم : انظرـ  3

َّواملرجح، )بدون تاريخ  ( ،  القاهرة-  مؤسسة أخبار اليوم ،الثانية َ  عندي أهنا صـدرت يف صـيف ُ

ـ أثرُّ حيث مل يكن للكتاب أي ؛)م ٢٠٠٤( هذا العام  ـ مع يف األسواق   كثرة ما بحثنا عنه يف مرص 

    .املذكور من العام »يوليو«قبل منتصف شهر 
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)آد (    ،أ  ُ   تأ       ى أم ات اا َ 

ُ ٍ         ا ا و  أ   ا ...     إ 

ا   ذ ت  )٤( .  

؛ وا ُِ  رأ   ، ا وات          ا

،   ْ          وره وا  ،   اٍ  وات

  " ر اأ" ا     ا ا   )٢٠٠٤   (  اج

،      ط، وء    ا ط ة  اب،  أر     

ممت واا   و .  

تُ   و ن   أ  ا  ًُْ  ّ ِ سا  ُو ،ِ  

، و     ت اه اب          ن وا    

َِا  د أ ه ا       إ ذ 

 ُْ ا إ  ا  تا    ا  ؛

ود  إ  ل  ، وأم   ات   أنّ

    ا        ،ان     آن، وا   و

وا ،ا  أ  ء  .  

و ا ا ا ل و   ا :  

ول    أا ان ا ) :     نموا ا  ..  ةا

 با آد أ (.  

و ُْ و  ًَْو     ب ة "أ آد  "ا   

     ا  ر   ب ًا       

    دُهاورِأ  دون ،.  

                                      
  .٢٠٤ - ١٩٥ ص، )السابق (  » آدمأيب« التقرير منشور يف آخر كتاب ـ  4
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وأ    ما ا   ان ء  ) :      ا ل اإ

 ب" أآد ( ".  

و            وا ،ا ا     ُ

ا  ، ا   ءً، ا  دوا  

      أ      وراو ، 

 ا اَ        ّ، و    اة ا ب   

          ًءء، واموا ان ا   اءاتّره إَ 

ّو وأ م  ُره ءت ،ة أد  ا.  

     ا ن ا ان ) :    ب ة اا م

"أآد ( ".  

   ّ و م      ب ة ا " أ آد "، 

     ا و )َاَ   (  و )  نما(  ،   ْمأ     ِ

،   ا   ، أ          أم ر  و  ،ْمو

 ّاد َ   ب أماأد.  

وأ ا :       ةَ   ْام     ه   إ

راا  ،رةوإ  أ ب      ردودِ  إ  ءا "أ آد "، ِو  

ِا .  

وااء ا َ وأن ،وا ا َ لُ أنم .  

                                        ا إ ا:   إ  

                                       ة ٢٦: ادى ا  ١٤٢٥   

                                                        ١٢ أ  ٢٠٠٤        

                                          : د    ا   
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   اولا

َا َموا ن  

   )» آدأ«اة ا ب ( 

 للـدكتور » آدمأيب« التـي يتمحـور حوهلـا كتـاب َ األساسـيةَ الفكرةإن

ــد« ــاهنيعب ــصبور ش ــف أن » ال ــاء املؤل ــتلخص يف ادع ــ«ِّ ت ــري»َرشَالب  ُ غ

بــدء يف وجــود  الَ ـ كــان نقطــةرّيقــر كــام ـــ »َرشَالبــ« حيــث إن ؛»اإلنــسان«

 »َرشَالبـ« هـذا ظـل، ثـم »ًاَرشَبـ« كانـت ِّ اآلدميِ بداية اخللقّ، وأناإلنسان

ِّ، قدرها املؤلف  التسوية والتعديل فرتة من الزمنخاضعا لعمليات  ببضعةّ

 َنِ أبـوين مـْنِ مـ»آدم«ّ، حتى تم اصطفاء اإلنسان وهـو ماليني من السنني

وعند هذه املرحلـة ـ مرحلـة ، ّ برشي، من آخر جيلحواء وكذلك ،البرش

، بـأن أبـاد اجلـنس  ـ تعـاىل ـ الـساحة آلدماهللاصطفاء آدم اإلنسان ـ أخـىل 

َ املنْتقى من »اإلنسان«ٌ، وابتدأ طور جديد هو طور َّكلهَّالبرشي     . »ََرشالب«ُ

 أيب« كتاب  ِر صاحبّ يف تصو»اإلنسان« و »ََرشالب«ٍّ مالمح كل من اّأم

  :  التايلالنحوا عىل ُ إمجاهلفيمكن »آدم

أّن: أو »َاَ«   ام  ٍ     أو ،ٍ 
، و أ      »امن«و إ      ما

) أي ا (     وا ،وا وا ت ا
  ،والا  ، :  

 ِ خلـقَبدايـة إنـسانا، بـل كـان ُّ التسوية مل يكن املخلوق البـرشيْلفقب«
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  . )٥( »ز الفعلّز القوة، قبل أن يكون إنسانا يف حيّ يف حيٍإنسان

 التحضـرييةإنام كان بمثابة املراحل ) البرش  ( وجود«ِّ يؤكد عىل أن كام

الــذي قــىض عــىل األرض ماليــني ] يقــصد اإلنــسان [ لــذلكم املخلــوق 

  .)٦(  » والكاملاجلامل وحتصيل خواص ، التسـويةعواملالسـنني بني 

 ُّ اشتملت هذه الفرتة البرشية التحضريية، أو ذلك املرشوع اإلهليوقد

عـىل  »آدم«وحتـى ظهـور أول إنـسان  »َرشَالبـ« منـذ بدايـة ،خللق اإلنسان

  :  قائالِّاملؤلف، يذكرها ثالث مراحل

 ذلك أن خلـق اإلنـسان تـم عـرب ثـالث مراحـل هائلـة، هـي ومعنى«

ُّ أن نفرس هذا الـنفخ بأنـه بـث السذاجة، ومن )، والنفخةاخللق، والتسوي( ِّ

 التـي األوىل) اخللـق (  فقـد حـدث ذلـك يف مرحلـة ،)٧(الروح يف اجلسد 

                                      
  .٢٣ ص ،أيب آدمـ  5

ُّ البـرشي املخلـوق التسوية مل يكـن فقبل«:  وقد كانت عبارة املؤلف يف الطبعة األوىل هكذا؛هذا

أيب آدم : انظـر. »القوة يكون إنسانا يف حيز أن قبل الفطرة، حيز يف ٍ إنسانَمرشوعإنسانا، بل كان 

 مكتبـة ،٣٧ ص ، عبد العظيم املطعني. د، واخليال املرفوض اجلامحالتأويلقصة اخلليقة بني .. 

 ص ، عبد الـصبور شـاهني.، د أيب آدم:نقال عن. م١٩٩٩هـ ١٤١٩ ط األوىل ،القاهرة - وهبة 

  .م١٩٩٨ ط األوىل ، القاهرة-  دار الروافد الثقافية ،٨٨

  .١١٩ ص ،أيب آدمـ  6

 الكالم عىل اآلراء التي يف الالئق َ غريَلوبكثريا ما يستخدم املؤلف هذا األس أنه فِسِمن املؤـ  7

 إهنا فهمت النفخ باملعنى الذي حيث ؛بالسذاجةَّكلها  َه هنا يرمي األمةّال تعجبه، مع مالحظة أن

تصوراته البديلة التي خيالف هبا   ّ أنه يشذ يفمتناسيا، وهو ما ال يعجبه، ٍّحييل اجلامد إىل كائن حي

      = النفخ إال  ه هنا عن معنىُ األمة سلفا وخلفا، وما كالمعليهت يف كثري من األحيان ما أمجع
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، يتحـرك عـىل األرض )َرشَبـ( ظـاهر خملـوقأحالت الرتاب أو الطني إىل 

، ثم  حرش، وطري وحيوانمن، كام تتحرك سائر الكائنات ّبالروح احليواين

كـن  مـا يمأو) بالتـسوية( الثانيـة املرحلـةرة ذلك املخلوق يف تناولت القد

، ّ أو الظـاهريّاملـادي، وهي مرحلة التعديل تشبيهه هبندسة البناء وجتميله

 املرحلـة، ثم جـاءت ، واهللا أعلم بتفاصيلهاَوقد استغرقت ماليني السنني

ــة ــة الداخلي ــة للهندس ــسوي الثالث ــوق ال ــد املخل ــة يف تزوي ــي املتمثل ّ، وه

 واحليـاة االجتامعيـة ،)العقـل( والقدرات العليا، التي جوهرهـا مللكاتبا

، ال بـني أفـراد املجتمـع مـن العقــالء، واللغـة وسـيلة االتــصالعقـلثمـرة 

هـــو أول ) آدم ( ، فكـــان )اإلنـــسان (بنـــاء ] مـــرشوع[ وبــذلك اكتمـــل 

  .)٨( » بتوحيد اهللا وعبادتهالتكليف، وطليعة ساللة )إنسان(

تلك التي استغرقها خلـق البـرش !! ت ملحمة هـائلة  كانلقد«: ويقول

                                                                                         
ــورة=  ــصورات  ص ــذه الت ــن ه ــشاذة م ــسان ال ــد اإلن ــاه تزوي ــنفخ معن ــصور أن ال ــث يت ، حي

ِّمـا يعـرب عنـه  هـو ، من سـمع وبـرص ونحومهـا، وهـذا والعقلبامللكات ووسائل اإلدراك »آدم«

، أي هنايةـ كام يف ) اهلندسة الداخلية(ق عليها ِ الثالثة، والتي يطل باملرحلة  النص الذي نعلق عليهـ 

  . الداخلية النفخ عنده مقصور عىل املرحلة الثالثة للهندسة ّأن

 اخليـاالتوهذا كالم ال أساس له من الصحة، وسوف يأيت مزيد من الكشف عـن أمثـال هـذه 

  . ـ إن شاء اهللا ـ عليها يف بحثنا هذا ِّواملجازفات، والرد

ــ 8  عــىل كلمــة  مــشتملة ويف الطبعــة األوىل كانــت عبــارة املؤلــف .١١١ ـــ١١٠ص . أيب آدم  ـ

قـصة اخلليقـة بـني .. أيب آدم : انظـر. » اكتمل مـرشوع بنـاء اإلنـسانوبذلك«:  هكذا،»مرشوع«

أيب آدم للدكتور  : عن نقال  .٧٢ ص ، عبد العظيم املطعني.د، التأويل اجلامح واخليال املرفوض

  ).الطبعة األوىل (،١٠٥ ص ، شاهنيالصبورعبد 
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ـ ١٦  ـ

  .)٩( » )إنسانا( وتزويده بامللكات العليا التي أصبح هبا وتسويته

 ولكنهاَ اسـتغرقت هذه امللحمة ـ كام سبق أن قلنا ـ ماليني السنني، لقد«

 ،، حتـى أذن اهللا للـصبح أن ينـبلجغيبا يف غيب: ، أومرت ظالما يف ظالم

   .)١٠( »!!، واكتمل اخللق، وجاء آدم ن من ساللة البرش اإلنسـافأشـرق

 بنـاء جـسد وقـائع«:  خالل الفرتة البـرشية بأهنـاَ تلك املراحلويصف

  .)١١( »، وروحه، وملكاته، وخصائصه وعقله، آدم

م ) :  ا (      ة ، أ ا ا )  نما (   
)   (  ُِم )   ط (     أي أم ، ما     ن

ا  ة ُ،ل   :  

ُفخلق« أي عند البداية البرشية، ثم اسـتخرج ) بدأ من طني ( ِ اإلنسان ْ

ِ، ثـم كانـت التـسوية ونفـخ الـروح)من ساللة مـن طـني (  منه نسال اهللاُ ُ ُ ،

عرب تلكم األطوار التارخيية .. َهو الثمرة يف هناية املطاف  ) اإلنسان( فكان 

  . )١٢( »!! العتيقةالسحيقة 

ِبآدم وحواء قد خلق من أب وأم، فيقولُ الذي يبدأ عهده واإلنسان ُ َ َ :  

َّ غريبا أن نتصور ـ بناء عـىل هـذا ـ أن آدم جـاء مولـودا ألبـوين ، ليس«

ُ حواء جاءت كذلك ، عىل الرغم ممـا سـوف يلقـى هـذا التـصور مـن وأن ُّ ّ

                                      
  .١٢٢ ص ،أيب آدمـ  9

  . نفس املوضع،السابقـ  10

  .١٢٣ ـ١٢٢ ص ،أيب آدمـ  11

  .٩٦ ص ،السابقـ  12

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 

ـ ١٧  ـ

   .)١٣( »!! كري وبال تف!!  عنيف ورفضمعارضة تلقائية، 

: » آدمأيب « بالذكر أن من األمـور الواضحة املتكررة يف كتـاب وجدير

ــي ت ــات الت ــع اآلي ــل مجي ــه حيم َأن مؤلف ُ ِ ــني َ ــن الط ــق م ــن اخلل ــدث ع تح

ُ؛ عىل أن املقـصود هبـا خلـق البـرش، وحيمـل  املسنونواحلمأ، والصلصال َْ ُ

ملـضغة، ومـا اخللق مـن النطفـة والعلقـة وا عن تتحدثمجيع اآليات التي 

  .)١٤ (» هبا خلق اإلنساناملراد؛ عىل أن يتصل باجلنني يف بطن أمه

 :أّن   ا          ر وأ ع وأ  امل ،
 زّود ا     ر دواته ا     ءأ  ،

   )  ا (   ا ا      ،ا 
ل ا :  

 أن نالحظ هنا ما يـشري إىل بعـض مراحـل التـسوية يف قولـه وحسبنا«

ُثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم ﴿:  نص سورة السجدةيفتعاىل  ُ َ َُّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َُ

َالسمع واألبصار واألفئدة َ ِ ْ َ َْ َْ َ ْ َ ََ ْ ُ فقـد تـم هـذا اجلعـل خـالل ،]٩: الـسجدة[ ﴾ ..َّ ْ َ

كـان يف املراحـل األوىل بـال ) رشالب( مراحل التسوية، وهو ما يفرتض أن 

 املولـود، حـني خيـرج حـال، متاما كام هو )عقل ( سمع وال برص وال فؤاد 

                                      
  .١٢٢ص . أيب آدم ـ  13

َ﴿إن مثل عيسى عند اهللاَِّ : ّـ وإن رصيح القرآن الكريم يبطل هذه اخلياالت؛ حيث قال تعاىل 14 ْ ِ ِ
َ ََ َ َّ ِ

َكمثل آدم خل َ َ ََ ِ َ ُقه من تراب ثم قال له كـن فيكـون﴾ َ َ َ ُ َُ َ ْ ُ ْ ُُ َ َ َّ ٍَ ُ َ﴿خلـق : ، وقـال سـبحانه]٥٩: آل عمـران[ِ َ َ

ِاإلنسان من صلصال كالفخار﴾  َّ َ َْ ْ َْ ٍ َ َ ْ
ِ

َ ْ    ].١٤: الرمحن[ِ

ِولسوف تأيت مزيد من الردود يف مواضعها من بحثنا بمشيئة اهللا تعاىل ِ ٌ.  
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ـ ١٨  ـ

 إىل هـذه احلاجـةالنعـدام .. ال يسمع وال يبرص وال يعقل .. من بطن أمه 

، فكـل مـا حيتاجـه الوليـد هـو أن وات يف املرحلة األوىل مـن الوجـوداألد

، وبعد فرتة ـ وبالتدريج ـ من ثدي أمـه له شفتان، يمتص هبام غذاءه تكون

عامل مع ما حوله مـن عنـارص ، وأذنيه وعقله يف الت عينيهاستخداميبدأ يف 

َواهللاَُّ أخرجكم من بطـون أمهـاتكم ال تعلمـون ﴿: تعاىل، وهو قوله احلياة ُُ ْ َّ ْ ََ َْ َ ُ ْ َ ََ ُ ُِ ُِ َِ ْ

ِشيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئ ْ َ َْ ْ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ َّ ُ ُ ً َدةَ   .]٧٨: النحل[ ﴾َ

بـال أسـامع وال أبـصار وال ..  خلق اهللا البرش أطفاال أو كاألطفال لقد

 جعل هلـم هـذه األدوات يف مراحـل التـسوية املتطاولـة، حـني ثم، عقول

َّ املخلوق البـرشي بـام حيتـاج إليـه مـن أدوات هذاِّشـاءت القدرة أن تزود  َ

  .)١٥ (» الكامل

را :ل ا       رة ام  ا 
، و طا        ، امت  

     ام وأم ِوا ،ِ    ر   ء، وا 
            نت، وا  ا ن د ام

  .  

، وكـل  جمتمعا حيوانيا، كل فرد فيه ككل فـردكانـوا«:  يقرر أهنمهكذا

  .بة أية مجاعة، ال اعتبار للفروق الفردية بمثافرد

خـالل األحقـاب والعهـود املتطاولـة جمـرد خملوقـات ) البرش (  كان لقد

د يف كــل مرحلــة تعــديال يف ، ولكنهــا تــزدا الــسلوكحيـــوانية، متحركــة

                                      
   .٩٧ ـ ٩٦ص . أيب آدم ـ  15
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ـ ١٩  ـ

 يف طرائـق التفـاهم اللغـوي فـيام بينهـا، نا وتلو،سـلوكها، ونضجا يف خربهتا

َأجتعل فيها ﴿ للرب ـ جل وعال ـ املالئكةبسؤال وربام كان هذا هو املقصود  َ
ِ ُ ْ َ َ

َمن يفسد فيها ويسفك الدماء َ ْ َِّ ُُ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ َكان هذا هو الواقـع املـشاهد .. ]٣٠: البقرة[ ﴾ْْ َ ،

  .)١٦ ( »!! من استخالف هؤالء املفسدين املتوحشني املالئكةفتعجبت 

تى مـن  اإلنسان يف مطلع فجره مل يكن يـدفن جثـث املـوإن«:  يقولثم

، مأساته ـ الغراب يلقنه درس الدفن، حتى شاهد ـ وهو يف قمة جنسـهبني 

، وال يبعـد أن ودخل يف املرحلة اآلدمية اجلديـدة، الرشدَّبعد ما دخل سن 

ــصور أن البــرش كــانوا يف  ، وقبــل رشــدهم يتــآكلون  وجــودهمبدايــةنت

  .)١٧ (»أي يأكل بعضهم بعضا.. ويتفارسون 

 اجلثـث تـرتك يف العـراء كانت« تصور املؤلف ـ  العهد البرشي ـ كامويف

  .)١٨ (»، أو تتآكل احليوانات النافقة، تأكلها الضواريكسائر

، الـالزق بـاألرض، النابـت مـن ّ املخلـوق احليـواينذلك«:  عندهوالبرش

، الــسافك لــدماء جنــسه وغــري املعربــد يف ممالــك الطــري واحليــوان، الــرتاب

  .)١٩ (»جنسه

ــا ــاءأم ــد ج ــسـان فق ــرص اإلن ــمع وب ــل وإرادة وس ــات  ذا عق ، وملك

  .  تؤهله للتفرقة بني اخلري والرشواستعدادات، وقدرات

                                      
  .١٠٧ ص ،أيب آدمـ  16

  .١٢٨ ص ،السابقـ  17
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ـ ٢٠  ـ

 قضت إرادة اهللا بإجياد هـذا اخللـق اإلنـساين؛ قـدر فلام«:  املؤلفيقول

َّ، مـزود بـأدوات كاملـة )البرش (  خاص جدا من ً، وهو مستوى آدمخلق

ــة  ــل واللغ ــن العق ــةم ــضوالعاطف ــات اإلدراك وال مري، واإلرادة، ، وملك

 للتفرقة بني اخلري والشـر، وكل ذلـك ،واالسـتعدادات الفطرية والغريزية

وهيـأه ليعيــش يف ،  خلقـههبـاثمرة من ثمرات النفخة اإلهلية التي أتـم اهللا 

  .)٢٠ (»ضـوء املعايري الدينية التي أرسل هبا األنبياء

 :ا  ا       ام   
     ا، و        دو ا  

 ارأط  لو ،  .  

، وال تكليفـا مل يعرف ّ البرشيالعهد«: » آدمأيب« صاحب كتاب يقول

  .)٢١ (»، وال اتبع ديناتلقى رسالة

، وطبيعـة نوا يدركون شـيئا عـن حقيقـة احليـاة يكومل« أن البرش ويقرر

  .)٢٢ (»فعرفت اخلليقة خالقها) آدم ( ، إىل أن كان اصطفاء الوجود

 بحـار الـدماء، ال يعرفـون دينـا، وال يف غـونِوال« البرش بأهنم ويصف

  .)٢٣ (»يعبدون إهلا

 بـني الـذكور واإلنـاث ـ منـذ ماليـني ّ االتـصال اجلنـيسكان«: ويقول

                                      
  .١١٥ ص ،أيب آدمـ  20

  .١٤٠ص ـ  21

  .١٧١ ص  ،أيب آدمـ  22
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ـ ٢١  ـ

، حيـث مل يكـن ديـن وال  خالل العهـد البـرشيرشطـ بال قيد أو  السنني

  .)٢٤ (»تكليف

ِـ يف تصوره  مكلفني ـ كام زعم املؤلف ـ ؛ فاإلنسان َالبرش غري كان وإذا ّ

  : ، إذ يقول بعبادة اهللا وتوحيدهَّاملكلفهو املخلوق ـ 

َّ إال عىل ذلك املخلـوق املكلـف القرآن اإلنسان فال يطلق بمفهوم أما«

، وآدم  آدم عليـه الـسالمبوجودبالتوحيد والعبادة ال غري، وهو الذي يبدأ 

  .)٢٥ (» )أبو البرش ( ، وليس ) أبو اإلنسان (عىل هذا 

 (، ال بــصفة )اإلنــسانية (  الــديني منــوط بــصفة والتكليــف«: ويقــول

  .)٢٦ (» )البرشية 

، هـو عهـد َم العالمـة األوىل لبـدء عهـد جديـد آدم عليه الـسالفكان«

  .)٢٧ (»آدم وبنيه:  املتديناإلنسان

د :اوأ ..  ا ا وأأ ،ْ  
؛    أن ا  ا  ، ارض

 ظ  ع، وظ!!   
و       ا   أن ا    )  أة   )آدوا ،

  اء  ( ا (    دةأ أ    ا وأ ،
   !!) آد واء ( ، اي م ا من
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ـ ٢٢  ـ

خلــالق ســبحانه ـ وقــد  يبعــد أن نفــرتض أن اولــيس«:  املؤلــفيقــول

، والنهـوض بـأمر  بتفرد آدم وذريتـه بالـسيادة عـىل األرضمشيئتهمضت 

َّد ـ قـدر سـبحانه فنـاء كـل ، ويف مقـدمتها التوحيـالتكاليف، وإقامة الدين

ساللة اجلديـدة املنتقـاة يف  بعـد عـزل الـوذلـك، البشـر، من غـري ولـد آدم

حمـة تبـدأ بعـد ذلـك املل، لالبـرشية، حتى تتم إبـادة مجاعـات اهلمـج اجلنة

  .)٢٨ (»آدم وحواء: اإلنسانية بطليعتها املصطفاة

، ومل يعد فيها سـوى ض من املفسدين وسفاكي الدماء األرُوأخليت«

  .)٢٩ (») أمه : أيب اإلنسان، وحواء: آدم(  اجلديد اإلنسان

  أ :أيب« كتـاب هـا هي الفكرة األساسية التي انبنى عليفهذه 

 ومـنَّ، وملكـت عليـه كـل تفكـريه، ِّ سيطرت عىل مؤلفهالتي وهي ،»آدم

َّأجل إثباهتا ركب كل صعب وذلـول، وأتـى بكـل عجيـب وغريـب مـن 

 والظنون والتخمينات، وخرج عن إمجاع واملفرتضاتاألقوال واملزاعم، 

تط يف تأويالتـه آلي ، واشـ هـذاالنـاساألمة منذ عـرص النبـوة حتـى يـوم 

َّ املعـارصين، ورد مـا أول به أحد يف الـسالفني ، فقال بام مل يقالذكر احلكيم

ْتغـنولكـن يف النهايـة مل ... َّصح من األحاديث التي تنسف فكرتـه   عنـه ُ

ــ ــات تــصوراته، وبقي ــن يشء يف إثب ــسابقة م ــه ال ــارْتَحماوالت ــرد ُ أفك ه جم

  .من خالل هذه الدراسة إن شاء اهللا، كام سيتبني  جزافيةوأحكامخياالت 
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ـ ٢٣  ـ

  

اا م  

ما    ب ا »أآد «  

، املتهافتة عىل مجلة من األسس َكتابه » آدمأيب«ُى صاحب كتاب َ بنَلقد

ً، بدء من دواعـي القيـام بالكتابـة يف موضـوعه، ّالعلميواملجافية للمنهج 

، ومــا تــضمنه هــذا املــنهج مــن الكتــابومــرورا بمــنهج املعاجلــة لفكــرة 

ره وقرره من ّ بام تصـوًوانتهاء، ة يف ميزان العلم والعلامء مرفوضإجراءات

  .، جاءت جزافا بال أدلة معتربةنتائج وأحكام مرسلة

، ونبـني شف ـ بتوفيـق اهللا ـ عـن هـذه األسـسيف هـذا الفـصل سنكـو

ُ، وبالتايل عجزها عن أن تقوم عليها أو تثبت هبا ذاهتابطالهنا يف  ْْ َ ُتصوراتَ ّ 

  :  ك عىل النحو التايل وذل،» آدمأيب«كتاب 

   وا »آد أ   »ب أب

ِ أول ما يتبادر إىل الذهن هو السؤال عن سبب إثارة تلك الفكرة، لعل

   !! تسطري كتابهعىل » آدمأيب« كتاب ِّمؤلفِوإقدام 

، فيـذكر بـأن الـسبب الـذي دفعـه إىل  املؤلف عن هذا التساؤلوجييب

 نظر يف قصة خلق آدم عليه الـسالم ـ بحـسب الروايـات هأنهذا األمر هو 

ت ُ، أال وهي وجود تصادم بني معطياخطريةْالقديمة ـ فالحت له مشكلة 

ه ألكثر مـن ْ قد شغلتاملشكلة، وأن هذه الرواية القديمة ومعطيات العرص

 التوفيـق بـني بمحاولة، فقرر ـ من أجل هذا ـ أن يقوم ربع قرن من الزمان
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ـ ٢٤  ـ

  .ِالعلمي يف تصوير احلياة البرشيةقرآين واالجتاه التصوير ال

 وهـو ؛ أال كتابـهتـسطريه عىل ََل محَ يضيف سببا آخر إىل هذاوباإلضافة

ِ، وانتـزاع العقـل ْ بقـصة اخللـقِاملتعلقة )٣٠(ِ الروايات اإلرسائيلية ُمواجهة ُ

  .املسلم منها

  املؤلف ـ عقـب إيـراده جانبـا مـن الروايـات التـي رواهـا بعـضيقول

  :  يف قصة خلق آدم ـ القدامىالعلامء 

 كل ذلك صار يمثل أمام العقـل احلـديث مـشكلة خطـرية، نتيجـة إن«

، وهـو  معطيات القصة القديمة، ومعطيات العـرص احلـديثبنيالتصـادم 

                                      
 من مصدر عن واملروية إرسائيل بني إىل املنسوبة واألحداث األخبار هي »اإلرسائيليات«ـ  30

 واحلديث التفسري إىل تطرق ما كل عىل واحلديث التفسري علامء صطالحا يف وتطلق ، مصادرهم

 توسع بل غريمها، أو ٍّنرصاين أو ٍّهيودي مصدر  إيل روايتها أصل يف ٍمنسوبة ،ةقديم أسـاطري من

 همِوغـري اليهود من اإلسالم أعداء ّدسه ما اإلرسائيليات من ُّفعدوا ّواملحدثني املفرسين بعض

 أعـداء صـنع مـن أخبـار وهـي قـديم، مـصدر يف هلـا أصـل ال أخبـار من واحلديث التفسري عىل

 يف اإلرسائيليات(. واحلديث التفسري عىل ُّدسوها ثم طوية، وسوء نية بخبث صنعوها اإلسالم،

 ط ،القـاهرة -  وهبـة مكتبة ،بترصف ١٤ ـ١٣ ص ،الذهبي حسني حممد .د ،واحلديث التفسري

  . )م١٩٨٦ هـ١٤٠٦ الثالثة

  : قسم كل رواية حكم وذكروا أقسام، ثالثة إىل العلامء قسمها ولقد

 القـرآن خيالف قسم :الثـاين .روايته جتوز هذاو السنة، وصحيح الكريم القرآن يوافق قسم :األول

 ال من هذا القبيل وال من ذاك، أي ال قسم :الثـالث .روايته جتوز ال هذاو ،السنة وصحيح يمالكر

ــه، والفهــذايوافــق وال يعــارض،  ــؤمن ب ــصدّنكذ  ال ن ــه وال ن ــه عــىل ســبيل ّب قه، وجتــوز حكايت

 -  الـصحابة دار ،٩٧  ـ٩٥ ص ، البن تيمية،مقدمة يف أصول التفسري: راجع .االستئناس ونحوه

  . وما بعدها٤٢ص ،  واحلديثالتفسريائيليات يف مرص، اإلرس
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ـ ٢٥  ـ

 مـن الزمـان أو يزيـد، يف حماولـة لفهـم قـرنمـا ظل خيامر عقـيل طيلـة ربـع 

تروي وقائع قصة  .. قطعيةهي ، ونصوص التي جاءت يف القرآن الكريمال

ير  يف تـصوالعلمـي، واالجتــاه يضا للتوفيق بني التصوير القـرآين، وأاخللق

 نرعـى، وال حـرج علينـا يف هـذا مـا دمنـا احلياة البرشية عـىل هـذه األرض

،  نخالف معلوما من الدين بالرضورة، وما دمنا القداسة النصوص املنزلة

، وتدعم املنطق، وتستنطق اللغة من جديد نقدم رؤية عقلية حترتم دمناوما 

 تكـون خفيـت عـن ، قـد ينطوي عليه كتاب اهللا من أرسار باماملؤمننيإيامن 

 اهللا سبحانه لبعض الرس أن ينكشف، وللرؤية  ثم أذن،بصائر ذوي التمييز

  .)٣١ (» قد حققناه يف هذا الكتابنكون، وهو ما نؤمل أن أن تنجيل

نتـزاع العقـل املـسلم مـن بـراثن النقـول  هـو اواهلـدف«:  يضيف قائالثم

  .)٣٢ (»، ونور، وعلم املحشـوة باخلرافات املنافية لكل ما هو عقلاإلرسائيلية

 رأس األفعـى ّ الكتاب فقد كان صخرة أردت هبا أن أدقاّأم«: ويقول

ــة ــاإلرسائيلي ــة الالب ــالمية القديم ــة اإلس ــيام عــرف دة يف الثقاف ــة ف َّ، ممثل

  .)٣٣ (»باإلرسائيليات

  !  ا ؟ذاو

  :اءلويتس!!  العجب من هذا الكالم ليتملكه املرء إن

 التصادم بني كون الروايات القديمة أمجعت عـىل أن اإلنـسـان ُهْ وجما

                                      
  . ١٠ ص ،أيب آدمـ  31
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ـ ٢٦  ـ

ن ِق مـِلـُ، وأنـه قـد خ، وأنه هو أبو البرش، وأبو اإلنـسان× آدماألول هو 

، وبـني معطيـات العلـم مونُّ؛ أي تصادم بني هذا املضّ أموال ٍ أبالطني ب

  ! والعقل واملنطق ؟

  ؟)املزعوم ( ادم ّماذا قدم هو إلزالة هذا التص .. ثم

 كـانوا مرحلـة سـابقة عـىل مه هو أنه ختيل أن البـرشّ البديل الذي قدإن

ــسان ــد ، اإلن ــواوق ــديل ظل ــسني والتع ــضعون للتح ــسنني خي ــني ال  مالي

، ثم إهليا خللق اإلنسان ومرشوعا، ، حيث كانوا مرحلة حتضرييةوالتطوير

 بإبـادهتم، وإخـالء اهللا، وبعد ذلـك قـام )آدم ( نتخب اهللا منهم اإلنسـان ا

  !!  آلدم ُّيتهيأ اجلوكي ، الساحة منهم

  ! هذه هي الرؤية العقلية التي حترتم املنطق ؟هل

؛ الفهم الذي خيرج عن هو الفهم الواعي للنصوص القرآنية هذا وهل

 التزمــت بــه التفاســري كلهــا ـ كــام زعــم هــذا يف  الــذيالتقليــدياملــذهب 

  !ن كتابه ـ ؟ِماخلمسني صفحة ال

ق بـني العلـم ِّصناها من قبل ـ هي التي توفـّ فكرته اخليالية ـ التي خلهل

  ! بعد أن باعد بينهام علامء األمة أمجعون ـ يف نظره ـ ؟،والقرآن

  ..، وال مقبوال ِّ مل يقدم بديال صحيحا، وال منطقياإنه

  ..ر ْ أمذاه

هـل كـل العلـامء القـدامى وقعـوا ضـحية لإلرسائيليـات، :  آخـرٌوأمر

َ عليهم األمور، وحرموا العلم والعقل اللـذين جينِّبـاهنم الوقـوع تبستْوال ُ ْ ُ
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ـ ٢٧  ـ

  !ِّ، والتلقي هلا بالقبول طيلة هذه القرون املتطاولة ؟حبائلهايف 

 يف » آدمأيب«َ، حتى يأيت صـاحب كتـاب  يوجد من بينهم عامل رشيدأمل

 طوفـــان ىَطغـــ«:  ليكتـــشف أنـــه قـــدِّالقـــرن اخلـــامس عـــرش اهلجـــري

،  الوحيـد للحـديث عـن العـامل القـديمَ املصدروأصبحت، اإلرسائيليات

  ! .  عىل حد تعبريه ـ ؟ ـ)٣٤ (»واخللق 

يــة احليــاة البــرشية عــىل وجــه ، وبدا×آدم أبينــا  أن قــصة خلــق احلقيقــة

 تتضمن ما خيالف ، الَمية املعتمدة يف مصادرنا اإلسال كام جاءت،األرض

 أن ما حلق هبـا مـن روايـات إرسائيليـة أو مكذوبـة قـد كام، العقل واملنطق

 يف كـل عـرص، وكـشفوا زيفهـا وأثبتـوا العلامءتصدى هلا مجوع غفرية من 

  .بطالهنا، تربئة للذمة، وإقامة للحجة

 ألن » آدمأيب«ِّن مـسوغ لـصاحب كتـاب ِ ذلك فلم يكن هناك موعىل

، وكانت أسبابه ، مما ال يوافقه رشع وال عقل، ويأيت فيه بام أتىهَكتاب ِّسطري

  . كتابه ـ كام يبدو ـ أسبابا واهية يف تأليف إليهاالتي استند 

 أهدر املؤلف ما أمجعت عليه األمة، وما تواتر مـن فهمهـا لكتـاب لقد

، مالـسالالـصالة و عليه قصة خلق آدم بشأن ×، وسنة رسوله تعاىلاهللا 

ووضع نفسه يف جهة مقابلـة للعلـامء واملفـرسين مجيعـا، وأطلـق خلياالتـه 

، وأجهـده ومحلـه عقله يف منطقة ليست مـن اختـصاصاته، وأقحم ِالعنان

  . الغيوب، فعاد خيبط خبط عشواءجماهلعىل أن يرسح يف 
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ـ ٢٨  ـ

، وأن َ حدوده التي ينبغي أن يقـف عنـدها، وللعقل للخيال جماالتهإن

   ..جييد السباحة حيث إالال يسبح 

 يف يـدخل، وال ممـا ايا الغيب ليست من جماالت اخليالوقطعا فإن قض

  . حدود العقل

ط  ت اا ب وع ا   

ــاب إن ــضمنه كت ــذي ت ــوع ال ــو » آدمأيب« املوض ــاة وه ــشوء احلي ــة ن  بداي

ــسانية ــرة  عــىل وجــه األرضاإلن ــدخل يف دائ ــي ت ؛ مــن املوضــوعات الت

عتامد عـىل  للخـوض فيهـا بـاالسـبيلالتي ال ) السمعيات(أو ) غيبياتال(

 يف شأهنا واحلديث، وإنام ال يكون التعرض هلا التخمينات واالفرتاضات

 مما جاءنـا بـه ،×، بام ثبت عن املعصوم إال باالعتامد عىل السامع الصادق

  .×، أو سنته عاىل اهللا تكتابيف 

َ، التـي يطلـق يط األجواء العلميـةتي ترسي يف حم تلك الشائعات الأما ُ

؛ فإهنـا ال )معطيات العلم(أخرى أحيانا ، و)نظريات علمية (أحياناعليها 

ِتغـــني يف هــذا  ِغيبــي املـــوغل يف القــدم مــ الاملجـــالُ ِ
 ، وإنــام الكلمــةن يشءِّ

  .للوحيهي رة يف هذا املجال ِ واآلخاألوىل

) حقيقة علمية( صار إال إذا) النظريات(ت إىل يشء من تلك َلتفُي وال

  .فيهاال ريب 

  .  يكون من حقائقه الدامغة القاطعةُوليس كل ما يشاع يف جمال العلم

هـذه : ُ يقـاللكـي«:  ـرمحـه اهللاـ ي »الغزايلحممد « الشيخ هيقولوحقا ما 
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  :  من أمرينبد؛ ال حقيقة علمية

  . دليل دامغ عىل صحتهاإقامة

  .)٣٥ (» إقامة دليل آخر عىل استحالة غريهاثم

ِّ ال يوجـد يف العـامل كلـوإنه َ ــ بالـضابطني املـذكورين ـ  ه حقيقـة علميـةُ

غـري ) َرشَالبـ( أن مـن » آدمأيب«عيه صـاحب كتـاب ّما يدِّتتضمن أو تؤيد 

  .باملواصفات والفروق التي ختيلها يف كتابه) اإلنسان(

 بدايـة احليـاة اإلنـسانية عـىل بشأن ٍ واحدةٍ علميةٍإنه ليس سوى حقيقة

ُّي اإلهلي املتمثل يف القرآن الكريم، ومـا ْ؛ أال وهي ما جاء به الوحألرضا ُ

ِثبت من سنّة الرسول األمني  ِ ِ
ّ بشأن خلـق آدم وحـواء، وبنـيهام×ُ ِ ْ ، تلـك ْ

  . حول أبيه آدم»عبد الصبور شاهني« َ أساطريفِتنْساحلقيقة التي 

يق عىل كل ه، ويقطع الطرَ وأمثالَ القرآن الكريم ليحسم هذا األمروإن

ْمـا أشـهدهتم ﴿:  يف قول اهللا جل شـأنه،لقاخل بشأن بداية ٍصُّختر أو ٍلُّختي ُ َُ ْ َ ْ َ

َخلق الـساموات واألرض وال خلـق أنفـسهم ومـا كنْـت متخـذ املـضلني  ُِّ ْ َ ْ ِْ ُْ َ ُِ ِ َِّ ُْ َ ْ ْ َ َُّ َ َ َ َِ َ َ ََ َِ َ

ًعضدا ُ   . ]٥١: الكهف[ ﴾َ

  ن ت ااا   
َملؤلف نفس إن اثم ، مع أنه قد  بشأن حجية النظريات العلميةٌناقضه متِّ

ملـا ذهـب إليـه أصـحاب تلـك  من كتابه ومأله بنقـول مـسهبة كثرياشغل 

  . اخللقبداية، حول موضوع النظريات

                                      
ــ ١٤١٣ ط الثالثـة ، مـرص-   الوفاءدار، ١٩٤ ص ،دستور الوحدة الثقافية بني املسلمنيـ  35 ه
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ـ ٣٠  ـ

ِّرة، وهيول مـن شـأهنا أخـرىتامن قيمتها  يقلل إنه ، وجيعلهـا حاكمـة ُ

  . ، وال سيام املفرسينلدين من أقوال أهل العلم، وأئمة ايرفضهعىل ما 

النظـرة : (، والـذي جعلـه بعنـوان الفصل الثاين من البـاب األولففي

َعمدنراه قد  ؛)العلمية َ  إىل حـشد عـدد مـن النظريـات التـي تـؤرخ لبدايـة َ

، َّ أنــه كلــه اســتطرادمالحظــةوجــود اإلنــسان عــىل ســطح األرض ـ مــع 

 احلـق شـيئا ـ مـنغني ُونظريات قائمة عىل االفرتاضات والظنون التي ال ت

  : ن أمهيتها قائالِ مَلّثم قل

ْ إذن أمام مجلة من النظريات املشـتجرة واملتعارضـة، التـي تركـز نحن«

ُّ، وأصل هذا املخلوق، وهـي كلهـا تؤكـد  عىل تاريخ وجود اإلنسانُّكلها

ْ التي تضمنتهااملعلوماتنسبية  ، ولكل واحدة منها أدلتها التي تستند إليها ّ

ب أن يف كل منهـا شـيئا ، وال ريِ التصور الزمنية واخللقيةجوانبير يف تقر

، حفاظا عىل نـسبية  اخليال تصب يف بحر الضاللمن، وأشياء من احلقيقة

  .)٣٦ (» جوهر احلقيقةعىلاملعلومات والنظريات يف داللتها 

م بأن معطيات العلم ليست حقائق مطلقـة يف ّ بد أن نسلال«:  يقولثم

، من حيـث إن العقـل الـذي يتوصـل بل هي رؤى نسبية، األحيانأغلب 

، والدالئل املتاحة ، والزمان، والقدرات الذاتيةالبيئةإليها مرهتن بقيود من 

  .)٣٧ (»إلخ.. 
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إذا كان األمر كام تقول ـ ونحن نوافقـك عليـه ـ فلـامذا :  له نقولونحن

، بنقـل ختمينـات وظنـون البـاحثني يف هـذا  واالسـتطراداحلـشوكل ذلك 

   !!ملوضوع الغيبي ؟ا

، وآراء لرأي بشأن حجيـة النظريـات العلميـة ال يثبت عىل هذا اولكنه

، فنــراه يف ّ بدايــة احليــاة اإلنــسانية عــىل الكوكــب األريضحــولالبــاحثني 

َقد حفي هباأماكن متفرقة من كتابه 
ِ

ًحفاوة َ َ َ ال ختفىََ ْ إنـه ، بل ل عليهاّعو، وَ

ْن املحتوم يف حق من يتِيرى أن م ، وإال  يأخـذ هبـاأنّصدى لقضية اخللـق َ

  . ِّكان متخلفا عن ركب املعرفة

 لزامـا عـىل مـن يتـصـدى لكتابـة يشء عـن هـذه وصــار«:  يقـولفهو

عنـه العلـم  مـا كـشف اعتبـارهأن يأخـذ يف ] يقصد قـصة اخللـق  [ القصة

ِّ متخلفـا يبـدو، وما قال به من نظريات حتـى ال احلديث من حقائق نسبية

  .)٣٨ (»عرفة املعارصة عن موكب امل

 ما سجله العلـم مـن مراحـل احليـاة عـىل األرض هـو وال وكل«: ويقول

، الصحيحة، فهي خطوات يف الطريق  البحث والسري فيهامعطياتشك من 

  .)٣٩ (»، عرب تلك اآلماد السحيقةومنشئههتدي اإلنسان إىل أصله 

، كـة آلدمن معنـى سـجود املالئِهـا مـُّ كلُه األمـةْ عـىل مـا فهمتـويعـرتض

ِّ ال تؤيــده اللغــة التــي نــزل هبــا كتــاب رب ، فاســداتــأويالل الــسجود ِّويــؤو ُ ُِّ
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ُالعاملني، وال تقره أو حتتمله نـصوص الـوحي، ُّ
ِ ، مل يقـل بـه أحـد يف العـاملنيو ُ

ُّويرد ما قاله العلامء حول معنى السجود ـ كام يف كتب التفسري   .)٤٠ ( ـِ وغريهاُ

 الـذي يـرى املوقـف القـديم التـصور  كله مبني عـىلفذلك«: ثم يقول

 يف جسد اهللاحمصورا يف اللحظات التي انبهرت فيها املالئكة بدبيب نفخة 

 ، ضوء معطيات العلميف، وهو تصور تبني قصوره عن فهم املوضوع آدم

  .)٤١ (»واحتامالت النصوص القرآنية

ُ أنه يعول عىل ما يسمى باألحافري، فريى أن هناك أحافري تدل عـكام ىل ِّ

                                      
ّأما عن تأويله ألمر اهللاِ تعاىل للمالئكة بالسجود آلدم؛ فإنه يرى ـ  40 ْ ٌأنه أمر للمالئكة، وتكليف ّْ ٌ ْ

َهم مما توعد به إبليس آدم ِ عليهم، ومحايتِ بحياطة آدم وبنيه، واملحافظةوجلهلم من اهللا عز  ُ  وبنيهّ

ِبالغواية، والتسلط عليهم باإل ُّ، وهذا نص كالمهضاللُّ َ:  

، ابتداء من اإلنسانية نطمئن إليه هو أن سجود املالئكة كان يعني تكليفهم بحياطة احلياة والذي«

ّ، وهو تكليف ماض إىل يوم القيامة، تتوىل املالئكة )آدم (  َ املحافظة عـىل بنـي آدم، وإهلـامهم فيهٍ

َ به إبلـيس آدم وذريتـه مـن الغوايـة واالحتنـاك  توعدمااخلري، طبقا ملشيئة اهللا سبحانه، يف مقابل  َ ُ

  . )١٤٧ ص ،أيب آدم( »واهليمنة

 باالشتغال بحفظ تكليفهم فإن تكليف اهللا سبحانه للمالئكة بالسجود كان يعني وعليه«:  قالثم

 أن خيضع لألمر اإلهلي، وأن يعمل إبليسذلك اخلليفة النبي، وذريته إىل يوم القيامة، وقد رفض 

� األمر اإلهلي، وصـار عـدوا آلدم وذريتـه، كـام عىلوبذلك انشق .. اإلنسان كاملالئكة يف خدمة 

  .)١٥٠ ص ،السابق(» �صار عدوا هللا خالقه

  .)١٤٨ ص ،السابق( » ذلك فقد سجد املالئكة، وما زالوا ساجدين آلدم ولبني آدموعىل«

ِيأيتـ  بمشيئة اهللا تعاىلـ  مزيد من احلـسوف و  تأويـل آيـات القـرآن الكـريم  عـن منهجـه يفديثٌ

  .فاسداتأويال 
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  .)٤٢ (بفهمه هو) البرش ( وجود 

  :  أية حال نقولعىلو

 معطيـات«، أو ما حيلو للمؤلف تسميته بــ  إقحام النظريات العلميةإن

ِمن أزمنة تمل عىل بقايا لكائنات حية  تشأحافري وما يتصل هبا من ،»العلم

ه يف هـذه ِ هـذا وأمثالـإقحـام ّ؛ إن، سواء أكانت إلنسان أم حيـوانسحيقة

ــضية  ــهالق ــسوغ ل ــر ال م ــة أم ــة ِّالغيبي ــا قائم ــا مجيعه ــىلَ، ألهن ــام ع  األوه

، كام أن العلم احلديث ال يملك حقائق يف هذه املسألة التي واالفرتاضات

: ، كام قال جل شأنه وسبحان من ال يعلم الغيب سواه،لع عليها أحدّ يطمل

َقل ال يعلم من يف الساموات واألرض الغيب ﴿ ْ َ َ ْ ْ ََ ْ ْ َ َ ِْ ْ َ َّ َ َُ ِ ِ َّإال اُ   .]٦٥: النمل[ ﴾هللاُِ

ا ء ا  ا    

 أن أن مؤلفـه قـد كـرر أكثـر مـن مـرة جيد » آدمأيب« الناظر يف كتاب إن

علــامء التفــسري، وأصــحاب الــسري وقعــوا مجيعــا يف خطــأ االعــتامد عــىل 

يعـا أصـحاب ، وأهنـم مجّ لقصة اخللـق اإلنـساينروايتهماإلرسائيليات يف 

ى عـىل  معطيـات العلـم، حيـث طغـمـع ٍ، متـصادمة قديمة تقليديـةٍنظرية

ــان ــع طوف ــاتُاجلمي ــدهم  اإلرسائيلي ــذي أفق ــر ال ــرة، األم ــة النظ  الواعي

، وعــىل رة التــي يتيــه علينــا بأنــه يمتلكهــا، تلــك النظــللنــصوص القرآنيــة

  . كل تلك اآلراء القديمةى بَمَر أساسها

 يف عـىل سـبيل املثـال ـ   واضـح يف كتابـه منـذ املقدمـة كـام جـاء ـوهـذا
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، وغري ١١٩:  وما بعدها، و٥٠: ، و٢٩، ٢٨:  وما بعدها، و٧: صفحات

  .هذا من املواضع

 التشنيع تعميم يف من » آدمأيب« عىل ما وقع فيه صاحب كتاب وكمثال

  :  المه، فيام ييلْ؛ أذكر شاهدين اثنني فقط من كعىل علامء األمة قاطبة

  : انية التقاء العلم بالقرآن، يقولعن إمك معرض حديث املؤلف يف

.. ٍ نرى أن ذلك ممكن مـن خـالل فهـم واع للنـصوص القرآنيـة نحن«

، ويـسعى  التفاسري كلهابه خيرج عن املذهب التقلـيدي الذي التزمت فهم

  .)٤٣ (» بالقرآنالعلمإىل استنطاق النظم القرآين، ما دام هناك إمكان اللتقاء 

ٍ، غـري واع، ال ٍّ تقليـديٍ مـذهبُهـا ذاتَّل كِ التفاسريَب يرى أن كتفهو

، ولـذلك جيـب اخلـروج عليـه يف فهـم  التقاء العلم بـالقرآنقضيةخيدم يف 

  . آيات التنزيل

  » آدمأيب« هذا واهللا ملنكر من القول وزور؛ أن يصم صاحب كتاب إن

، وإهنا لدعوة هدامـة تلـك التـي يـدعونا  كتب التفسري بام وصمها بهمجيع

، خاصة ّ عىل ما سطره علامء األمة األفذاذ يف تراثهم العلميروجباخلإليها 

  ! ي إذن ؟ِتدق نْنَي مْفبهدِاألثبات ي هؤالء ْ هبدِتدْقَ مل نوإذاكتب التفسري، 

، عـن املـرشوع ّتـه املـضحكة التـي سـود هبـا كتابـه بـه يف خياالأهنتدي

  !  خللق اإلنسان ؟التحضرييالبرشي 
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َ حرم اهللاُ أمة سهل: ثم َ  ــ األقـل عـىل ــ واحـد ِّمفرس من ×يدنا حممد َ

 ،ِّالتقليـدي املـذهب (مـن تفـسريه خـال قـد للنـصوص، واعيا فهام يملك

  !  ؟)  التفاسري كلهابهالذي التزمت 

، وكأنـه ال يـدري مـا نـه، يرسل الكالم عىل عواه هذا رجل مغرورإن

  .. يقول 

قـة بـني  يعلق يف بعض مواطن الكتاب عىل ما زعمه من وجـود تفرثم

  : ، قائال)اإلنسان(و ) البرش(

 خفيت هذه التفرقة عىل أجيال العلـامء مـن قبـل، سـواء يف ذلـك لقد«

، بعــد أن طغــى طوفــان اإلرسائيليــات، وأصــبحت واملحــدثونالقــدماء 

  .)٤٤ (»، واخللق القديمالعاملاملصدر الوحيد للحديث عن 

، لدرجـة أنـه ـ يف  مجيعا ـ يف نظره ـ كانوا أسارى اإلرسائيليـاتفالعلامء

  !! ـ مل يكن هناك مصدر للحديث عن قصة خلق آدم سواها زعمه

 قديام وحديثا، وهـو  والظلم املبني لعلامء هذه األمةنِّيَ هذا هلو التجإن

  .ّن البحث العلميزامرفوض يف ميٌخاطئ ويم ، وتعم يف األحكامجمازفة

ت بـني طياهتـا  محلـِّ كتب الرتاث اإلسالميَ ال ننكر أن هناك بعضإننا

، التي مل تثبت صـحة  اإلرسائيلية، واألحاديث الواهيةالرواياتكثريا من 

   .× اهللانسبتها إىل رسول 
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 خيفى عليه تلك اجلهود أو » آدمأيب« كتاب صاحب جيهل هل ولكـن؛

ــام هبــا  ــي ق ــة الت ــامءاخلارق  الراســخون يف العلــم، عــىل مــر العــصور العل

، ومــا يتــصل هبــا مــن ائيليــاتاإلرسواألحقــاب، ملناهــضة ومقاومــة 

   واحلديثة منها ؟ القديمةاألحاديث املوضوعة، وتنقية مصادرنا اإلسالمية 

، ومجيـع مـصادرنا نـصاف والعلـم أن يـصم كافـة علامئنـا من اإلوهل

 اعتمـدت اإلرسائيليـات مـصدرا وحيـدا للحـديث عـن بأهنـااإلسالمية 

  !! العامل القديم واخللق ؟

ه حتـاكي األمـة ِألمـم يف حـارض التـاريخ وسـالف مل توجد أمـة مـن اإنه

،  فيام قامت بـه مـن جهـود لنقـد املرويـات واألخبـارتدانيهااإلسالمية أو 

  . صارمةٍ نقديةَومعايري، ِوفق منهج علمي دقيق

، والنظـرة  بالغفلـةليـصمها » آدمأيب« هـذا يـأيت صـاحب كتـاب وبعد

 أدنـى دون« ِمـنكرارهـا  لإلرسائيليـات، وتِّ، والرتديـد التلقـائيالتقليدية

  .)٤٥ (»مناقشة، أو حتى توقف

  !!ِّسبحان ريب 

  ا ء آراء ُ   اد
ع ا  

 األمـة عىل تشويه صورة علـامء ٌّرصُم » آدمأيب«ِّ أن مؤلف كتاب ويبدو

ِّ، واحلط من قدرهم، حيث ذهب يستشهد عىل ما اهتمهم به من األقدمني
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ــ ، وبــأهنم ذوو رؤيــة ســاذجة يف فهــم قــصة اخللــق   لإلرسائيليــاتيهم تبنّ

 الكتـبِّ؛ ذهب يستشهد عىل هذا التشنيع واالهتام بعينة من بعض اآلدمي

 علـامء آراءِّ أن يقول بأهنـا متثـل ٍ حمايدٍ منصفٍالتي ال يمكن لصاحب علم

 َرصاد املـً، تاركـا وراح ينقل منهاذي معنا،وضوع الامليف اإلسالمية  األمة

َاملعتمدة   .اإلسالمية يف تراثنا وثقافتنا َ املرموقةَ األصيلةَ

  . املسلك غري الربيء قد سلكه املؤلف منذ بداية الكتابوهذا

  :  قال يف مقدمة الكتابفقد

 وجود اخلليقة البرشية فهو املشكلة الكربى التي تواردت عليهـا فأما«

رسائيلية، وقد كانـت ًبدءا من الرؤية اإل.. ، وتواترت االجتهادات الرؤى

، حتى  من حيث انتشارها، وتفردها عىل الساحة الفكريةعظيمذات حظ 

 يرددون ما ذكرته اإلرسائيليات ترديدا حرفيا للقرآنوجدنا أكثر املفرسين 

بـل مـا حفلـت بـه ، وتغر عىل العقلمضموهنادون أدنى حماولة تعرض .. 

  .من خرافات وأساطري

، وكــام رواهــا  تلقيناهــا عــن القــدماءر القــصة كــام القــارئ جــوهوإىل

  .)٤٦ (إلخ ما ذكر...  » املسمى بالعرائساألنبياءصاحب قصص 

ر فـصال َكْ جاء بعـد نحـو أربعـني صـفحة مـن كالمـه الـسابق، ليـذثم

رات ِّ واختار عينة من تصو،)٤٧ () إىل وجود اخلليقةالقدماءنظرة : (بعنوان
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 النقـول بعضينة عبارة ، فكانت تلك الععلامء السلف عن وجود اخلليقة

، باإلضافة إىل نقل بعض األساطري التـي يرفـضها )املستطرف(من كتاب 

ِّ، ويقدم هذا ـ مع األسف ـ عىل أنه يمثل وجهـة نظـر سالم قاطبة اإلعلامء َّ

  .)٤٨ (» موضوع اخللقيفاألقدمني 

َ الكتابان اللذان قدمهام للقارئ يمثالن يف الواقع وجهة نظر علامء فهل َّ

َ وتصورهم ،فالسل َومعتقدهم ّ   يف موضوع قصة اخللق ؟  َ

 َ، لـيس املـصدرّللثعـالبي) عـرائس املجـالس( الكتاب األول وهـو إن

ممـا  ألنـه كتـاب فيـه كثـري ،َّالعتقاد اإلسالمي يف قصة اخللـق يمثل االذي

  !! ؟األمر، فكيف جيهل املؤلف هذا ينكره علامء املسلمني أنفسهم

؛ ّلألبشيهي) مستظرفاملستطرف يف كل فن ( الكتاب الثاين وهو وأما

ٍفإنه كتـاب أدب َّ وملـح، ال جيـوز بحـال مـن األحـوال أن يقـدم ُ ُ َ  أنـه عـىلُ

، يف احتوائه عىل معتقـدهم يف ميع كتب العلامء الراسخني قديامنموذج جل

ِرهم للغـابرين مـن بنـي اإلنـسان يف بدايـة وجـود ّ آدم، وتـصوخلققصة 

  . اخلليقة عىل وجه األرض

 علامء املسلمني احلقيقية يف هذا املوضوع ويف غـريه تؤخـذ مـن آراء إن

ــب ــدةالكت ــيلة املعتم ــسري  األص ــب التف ــل كت ــن ، مث ــدها ع ــة ببع املعروف

، ، للحافظ ابـن كثـري)تفسري القرآن العظيم: ( كتابومنها، اإلرسائيليات

فـتح البـاري ( تلقتها األمة بـالقبول، ومنهـا التيومثل رشوح كتب السنة 
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حيح صـ(، و  العـسقالينحجـر، للحـافظ ابـن )ح صحيح البخـاريبرش

   ..وحديثها، قديمها ، باإلضافة إىل كتب العقائد)مسلم برشح النووي

  . هي مصادر التصور اإلسالميهذه

ُ قلـت بـأن إذا » آدمأيب« ال أكون متجنيـا عـىل صـاحب كتـاب ولذلك

هو مسلك غـري ؛ إنام  هذا الذي تبناه يف تصوير رؤية علامء السلفمسلكه

  .ٍّ، وغري علميمنصف، وغري بريء

هم عندما خيوضـون يف َ املسترشقني املغرضني ومنهجإنه يسلك طريق

دراسة اإلسالم وقد عقدوا العزم عىل ترك اإلنصاف واملوضوعية، فنجد 

 أنه يمثل خالصـة  ونحوه، ويقدمه عىل»األغاين«أحدهم يعمد إىل كتاب 

يكون عن هذا األمـر باتفـاق الراسـخني ، وهو أبعد ما التصور اإلسالمي

  .يف العلم

ر املعتمـدة أن يذهب إىل املصاد » آدمأيب«صاحب كتاب   كان عىللقد

، وال متخصـصة  إىل كتب غري أصيلةيذهب، ال أن التي أرشنا إىل بعضها

َيدلس عىل القارئ لكتابه، و، واملوضوعيف   ه بأنـه رجـع إىل َويومهه َخيادعِّ

  !!املصادر األصيلة 

ت رداا ا ى تواا      

 إن املؤلف يأيت إىل الرواية التي ال تعجبه، أو يراهـا تقـف يف طريقـه ثم

  .، زاعام أهنا من اإلرسائيليات التي ال توافق العقلهاُّفريد

   هذا جيوز يف رشع اهللا، أو يتمشى مع األعراف العلمية واملنهجية؟فهل
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، حيـال بعـض مـا  صنيعه املرفوض، ومـسلكه املعيـب مثال عىلوهذا

  :يلعىل النحو التا ،× عن النبي الرواياتّصح من 

 املفسـرين للقرآن يرددون ما ذكرته أكثر«:  معرض زعمه وقوله بأنيف

دون أدنـى حماولـة تعـرض مـضموهنا عـىل ..  ترديدا حرفيا اإلرسائيليات

 املؤلـف نـرى؛ )٤٩ (» به من خرافـات وأسـاطريحفلتالعقل، وتغربل ما 

 ،×، ويورد جزءا من حديث ثابـت عـن رسـول اهللا خيلط احلابل بالنابل

، ثـم أذكـر خترجيـه مـع مـصادرهَّ وأنا أذكر نصه مـن ،يف موضوع خلق آدم

  : حكم العلامء عليه، فيام ييل

  : ×قال رسول اهللا :  موسى األشعري ريض اهللا عنه قال أيبعن

َإن اهللاََّ خلق آدم « َ َ َ َ َّ َمن قبضة قبضها من مجيع األرض، فجاء بنُو آدم عىل ِ َِ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َِ َ ْ ِ ِ ٍ ِ

ِقدر األرض ْ َ ْ ِ ْ ُجاء منْهم األمحر، واألبـيض، واألسـود، : َ َ َ َ ْ َ ُ َْ ُ ُ ََ َ َْ ْ ُْ َ ْ َوبـني واألصـفر، ِ ْ َ َ

ُذلك، والسهل، واحلزن، واخلبيث، والطيب ِّ َ َ َ َ ْ ََّ ُ ْ ُ ْ َِ ْ َ َُّ َ ِ«) ٥٠(.  

، ثـم  من هـذا احلـديث الـصحيحطرفا »دم آأيب« صاحب كتاب أورد
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، والرتمـذي يف ك التفـسري ب ٤٦٩٣ رقم ٢/٤١٥َسنة ب يف القدر  أبو داود يف ك الـ رواه 50

هذا حديث حسن صحيح، وأمحد يف :  عيسىأبو وقال ،٢٦٩٥ رقم ٤/٤٤٤ومن سورة البقرة 

 ـــ١٦١/ ٢، واحلــاكم يف املــستدرك ١٩٦٤٢ و ١٩٥٨٢ رقــم ٤١٣ و ٣٥٣ ص ٣٢املــسند ج 

ُ، وابن حبان يف صـحيحه ك  يف التلخيصّالذهبيحديث صحيح اإلسناد، ووافقه :  وقال١٦٢

َ، والبيهقي يف السنن الكربى ك السري ب ٦١٦٠ رقم ١٤/٢٩التاريخ ب بدء اخللق  ِّ ِمبتدأ اخللقُّ ْ َْ ْ
ِ َ َ ُ 

  .٣٠٢٦ رقم ٨/٤٢ُ، والبزار يف مسنده ١٧٧٠٨ رقم ٩/٦
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  :  ركيك، قائال ٍنازل بأسلوب ِّيعلقطفق 

يـصف لنـا مـا جـرى يف ذلكـم ) .. سـيناريو( الكالم يف هيئة ويستمر«

، ليكـون أبنـاء جعل الـرتاب خليطـا مـن ألـوان األرض، فياآلدمياألزل 

نـوع ، وخليطـا مـن أنـواع الـرتاب إشـارة إىل تاملختلفةالرتاب عىل ألواهنا 

  ... وهكذا ... األخالق 

، فكيف اطلع عليه هؤالء القصاص من بني  مىض يف الغيب ذلككل

  .)٥١ (»!!  ؟إرسائيل

َ يعمي اهلوى صاحبه عن قولة احلق واإلنصاف ؟ِّ احلدأهلذا ُ
ِ!!  

 هذا احلديث الذي يتهكم عليه املؤلف ـ وال حـول وال قـوة إال بـاهللا ـ إن

  .هو حديث صحيح ـ كام تبني يف خترجيه ـ بل ؛ بني إرسائيلِقصص منليس 

 نفــسه عنــاء النظــر يف أصــل كلــف » آدمأيب« أن صــاحب كتــاب ولــو

  .؛ لتكشفت له احلقيقة، وحاهلا من الصحة أو عدمها وسندهاالرواية

َ، وضـع رأسـه فيهـا، أو ى له ذلك وهو متشبع بفكـرة خياليـةّ أنولكن

َّ كـل مـا ال ينـسـجم ، ثم صمم عىل أن يزيح مـن طريقـهِرأسهوضـعها يف 

  . ّ، أو جتملمنهّ ، حتى ولو كان حديثا صحيحا، دون تورع معها

و ء ا      

ُ الوقت الذي يوسع فيه صـاحب ويف ُ
 األمـة َعلـامء » آدمأيب« أسـطورةِ

ــشـنيعا ــيهمت ــذه  عل ــراه يقــع يف ه ــات؛ ن ــد اإلرسائيلي ــا هلــم برتدي ، واهتام
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، وهـي ترديـد ها شناعة أخرى ال تليق بباحث مثلـه إليويضيفالشناعة، 

  . األحاديث املوضوعة

 يتهم املفرسين بالوقوع يف طوفان اإلرسائيليات، بينام يقع هـو فيهـا إنه

ِ يتبنى الفهم التورايت املحرف، ويروي أن آدم وحواء اختبـآ مـعندما ِ ن اهللا َّ

  : ، فيقولام أكال من الشجرةحين اجلنة، يفتعاىل 

، فأخــذا حيــاوالن التخبــؤ ِّالنــدم مــن هــذا التعــري أمــام اهللا وركــبهام«

يتخـذا مـن ورق اجلنـة غطـاء ن أ، وذلـك بـ منـه وخجـالحيـاءواالستتار 

  .)٥٢ (» هذا الورقعليهام، وكأهنام هييالن يسرتمها

، )العهـد القـديم( هذا الذي قال به املؤلـف هـو مـا تـضمنته روايـة إن

  : فيهاحيث جاء 

له ماشيا يف اجلنـة عنـد هبـوب ريـح النهـار،  صوت الرب اإلوسمعا«

 ُّ، فنادى الرب شجر اجلنةوسط آدم وامرأته من وجه الرب اإلله يف فاختبأ

  .)٥٣ (»أين أنت:  وقال لهَ آدمُاإلله

ُّ يرد صحاح األحاديث يف هتكم وسخرية، كام فعل مـع حـديث  وبينام ُ

َإن اهللاََّ خلق آدم من قبضة قبضها « َ ْ ْ ََ ََ َ ٍَّ ِ
َ َ َ َ ِمن مجيع األرضِ ْ َ ْ ِ ِ َِ لـذي أوردنـاه قبـل ا »ْ

 حديث، أنهِ؛ نجده يورد ما ال أصل له من كالم النبوة، ويسوقه عىل قليل

  .ويميض يف صمت دون أن يعقب
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 يقول ٌّ ما اعترب أنه حديث قديسكتابه ذكر املؤلف يف موضعني من فقد

فيـا،  كنـزا خمكنـت«: ـ املؤلـف ِّبـنص كـالماهللا عز وجـل فيـه عـن نفـسه ـ 

ُفأردت أن أعرف، فخلقت اخللق، فبي عرفوين َ   .)٥٤ (» أو كام قالـ »ُ

 رجعنا إىل ما ذكره املحققون من أهل العلم بشأن هذا الذي زعمه وإذا

، وال هو من كالم اهللا هجد أهنم أكدوا عىل أنه ال أصل لسن؛ قدسياحديثا 

  .×  رسولهكالمتعاىل، وال 

 النبـيأي [ عنـه ] أي القصاص [ روونه  يومما:  ابن تيمية رمحه اهللاقال

َ كنــزا ال أعــرف، ُكنــت«: أيـضا ] × ُ أن أعــرف فخلقــت خلقــاُفأحببـتُ َ ُ 

  .» يب فعرفوينّفعرفتهم

َ وال يعـرف لـه ،× ِّ، أو النبـي هذا من كالم اهللاليس  صـحيح، إسـنادُ

  .)٥٥(وال ضعيف 
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 ، بريوت-  الكتب  عامل، عيلحممد حتقيق موسى ،٥٢٥ ص ، ابن تيمية،علم احلديثـ  55

  .م١٩٨٤هـ ١٤٠٥ط الثانية 

 الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة أليب احلسن عيل تنزيه: وانظر يف نفس املوضوع

 دار ،الـصديق حممـد حتقيـق عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف، عبـد اهللا  ،١٤٨/ ١ الكناينبن عراق 

  مــن  يف بيــان كثــرياحلــسنة املقاصــدم،  ١٩٨١هـــ ١٤٠١ الثانيــة ط ، بــريوت- الكتــب العلميــة 

 ص ،الـسخاوي احلافظ شمس الدين حممد بـن عبـد الـرمحن ، عىل األلسنةاملشـتهرةاألحاديث 

 عـىل ألـسنة يـدورالطيب من اخلبيث فيام  متييز  م،١٩٨٦هـ ١٤٠٦بريوت  -   دار اهلجرة،٣٢٧

 ،١٢٦ ص ، الشافعيالشيباين العالمة عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن عمر ،س من احلديثالنا

                                                                                                                         =. بريوت- دار الكتاب العريب 
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ُ يقول الباحث املتعامل صاحب فامذا ُ
ِ   !؟ » آدمأيب« أسطورةُ

     و لو

، تعاملَ يكتنف صاحبه من ما » آدمأيب« مما يلفت نظر القارئ لكتاب إن

َ، والنظـر بغـري احـرتام ـ مـع األسـف ـ إىل كـل مـن وتظاهر بالثقة املفرطـة ِّ

َّ يعارضه فيام تصوره من خياالت، وما ضـمنه كتابـه مـن ، أو الرأيخيالفه َّ َ

معارضـيه بـام ال يليـق أن يـصدر  بل وصل به احلال إىل وصف ،جمازفات

، الذي ال خيفى »عبد الصبور شاهني« الدكتورمن باحث يف وزن األستاذ 

يف سـبيل  حيـاد، وجتـرد مـنعليه مـا جيـب أن يـتحىل بـه املـسلم الباحـث 

،  عامةالناسِّ، والتحيل بعفة اللسان مع ِّلوصول إىل احلق، وحتري النزاهةا

  .  ّصَوالباحثني عىل وجه أخ، وإخوانه العلامء واملسلمني خاصة

، إذ يقـول ـ يف مقدمـة قارئ أن يتأمل كالمـه بنـصه وحروفـه للوأترك

  : تاب ـ الثانية للكالطبعة

أحدثت مـن ) أيب آدم (  صدرت الطبعة األوىل من هذا الكتاب حني«

ّالدوي  ِ حيدثه سقماِ ٍوط صخرة ضخمة يف بركة آسنةُ ٍ ٍ
ْ ِ ، وانبعث مـن قلـب ُ

َّني أن بوسـعهم ِّ، ظـانِّ ـ أناس يتصدون للكتاب وملؤلفهتمعاملجالربكة ـ أو 

، وعلــم اهللا أهنــم مل  والتجــريح، بالتــشويه أثــرهوخيفــوا، أن خيفتــوا صــوته

                                                                                         
 أو ٍّ نبـويبحـديث أنـه لـيس ال أصل لـه، والكالم عىل أن هذا هاُّكلهذه املصادر  أمجعت وقد= 

  .  ّقديس
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  .)٥٦ (» استيعاب مضمون الكتابعىليكونوا يملكون فكرا قادرا 

ِّ، واحلــط مــن  يف التعــريض بمخالفيــه، والتطــاول علــيهمويــستمر

   : يقولأنإىل .. أقدارهم 

 الكائنات التي انبعثت من قلب الربكـة اآلسـنة إىل قاعهـا يف وعادت«

  .)٥٧ (» صخرة أخرىانتظار

 أن ظهور كتــابه كـان نعمـة عـىل بعـض الكـاتبني الـذين ردوا ّويدعي

 مل يصدر ملا فلو«:  لوال ظهور الكتاب ما كتبوا شيئا، فيقولإنهعليه، حيث 

  .)٥٨ (» اهللا عىل نعمة ظهورهفليحمدواكتبوا ـ 

، عندما يرفضون أسـطورته معارضيه بالتلقائية وعدم التفكري يتهم ثم

  : ، إذ يقول كلهِّ يف التاريخ اإلسالميهباالتي تفرد 

 وأن غريبا أن نتصور ـ بناء عىل هذا ـ أن آدم جاء مولودا ألبوين، ليس«

قى هذا التصور من معارضة ، عىل الرغم مما سوف يلحواء جاءت كذلك

  .)٥٩ (»!! وبال تفكري  !! عنيف ، ورفضتلقائية

   !! أسلوب هذا الذي ارتىض لنفسه أن يتكلم به املؤلف ؟ُّأي

 كل من تصدى خلياالته مل يكن يملك فكرا قادرا عىل اسـتيعاب وهل

  !!مضمون كتابه ؟ 
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َ خصه اهللا تعاىل بنعمة الفهم وحده، وحرم باقي النـاس ـ علامئهـم هل َ

  !! منها ؟ ـوعامتهم 

ّل من عارضه متهام بأنه غري قادر عىل استيعاب ما سـود بـه  كان كوإذا َ َّ َ ُّ

  ! ؛ فلمن يكتب إذن ؟ كتابه من خيال جامحصفحات

 التعميم يف اهتام معارضيه بعدم التفكري والرد ِّ من املنهج العلميوهل

  !  عىل أحكامه اجلزافية ؟التلقائي

ْ كائنات منبعثة من بركة آسنة ؟بأهنمو ِ !!  

ُّ هذا يعدإن   .. ِّ من قبيل اإلرهاب الفكري ملن يفكر يف معارضته َ

 أن يف، طامعـا ب النفسية التي يشنها ضد خمالفيه لون من ألوان احلروهو

ِتكسبه مـا لـن حيـصل عليـه لـو جـادل  ْ ؛ حيـث إن قـضيته  هـي أحـسنبـالتيُ

  .خارسة

   .. وتعامل ٌوغرور

  .. عن اللياقة وخروج

   ..ّلمي هذا مرفوض يف ميزان البحث العوكل

ـــوض ـــرع اهللاومرف ــل يف ش ــن قب ــق  ُ م ــول احل ــه ق ــن تعاليم ــذي م ، ال

ْوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الـشيطان ينْـزغ بيـنَهم ﴿ :سبحانه َ َُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َُ َ َ َّ ُ َُ َّ ِ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ

ِإن الشيطان كان لإلنسان عدوا مبينًا ُ َ� ُْ َْ ِ ِ ْ َ َ َ َِّ َ َّ قـه  وأخالآدابهومن ،  ]٥٣: اإلرساء[ ﴾ِ

ِ، وعدم غمط الناسالتواضع: تي ألزم هبا عباده املسلمنيال
ْ َ.  

ْوإنـا أو ﴿:  ما كان أحراه أن يتأدب مع خمالفيه بمثل قـول اهللا تعـاىلأال ََ َّ ِ

ٍإياكم لعىل هدى أو يف ضالل مبني  ِ ُ ْ
ٍ َ َ ِ ْ َ ََّ ً ُ َ َ ُ ُ قل ال تسألون عام أجرمنَا وال نسأل *ِ َ ُ َ َْ َْ ْ َ َّ ُْ َُ ْ َ َ َ ُ
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َعام تعملون  ُ َ َّْ َ    . ]٢٥ ـ ٢٤: سبأ[ ﴾َ

      !!)الربكة اآلسنة (  بأدب ال

 تكـون وهبذا« : ليسمح لنا بأن يرشح لقراء كتابه عبارته الفذة التاليةثم

 يف يـدخلاحلقيقة الرتابيـة أثبـت احلقـائق وأبرزهـا يف وجـود كـل خملـوق 

ـ وهي ( مضمون الضامئر  ـ وهو  ِأنا ـ ونحن ـ وأنت ـ وأنت ـ وأنتم ـ وأنتن   ـَ

ٍصلـصال مـن محـإ ﴿): مـن تـراب ( ، وخربها مجيعـا )مها ـ وهم ـ وهن و َ َ ْ َ َ
ِ ٍ ْ

ٍمسنُون
ْ َ﴾«) ٦٠(.  

، وشـيئا مـن اإلنـصاف يملـك قـدرا مـن الـشجاعة األدبيـة كان وهل

َه اإلهبام والتيهان ؟ّ كالم يكتنفه الغموض، ويلفهذالقراء بأن لليقول  َّ  

ط   ُ  ب سا   

 وأن يتجـاىف عـن الغـرور، أن » آدمأيب«ِّىل بمؤلـف كتـاب  كـان أولقد

َ، ورميهم بعدم فهم واستيعاب مضيرتك النيل من خمالفيه ، وأن مون كتابهْ

ِّهيون   ..، وأن يفتش يف عيوبه أوال  عىل نفسه، ويتواضع هللاُ

ًية، واملنهجية، والشكلية، بدء من علمفكتابه يطفح باألخطاء ال .. أجل

، وبحثنا هذا وغـريه قـد كـشف عـن خر ما سطرت يداه، وحتى آالعنوان

َفليته.. كثري من أخطائه  ْ ِ طامن من كربيائَ
  .ه، وعاد إىل صوابهَ

قـصة .. أيب آدم : (ِ ذكـر العنـوان؛ فـإن عنـوان الكتـاب وهـووبمناسبة

 إطالقه عىل املوضـوع عنوان غري دقيق يف)  األسطورة واحلقيقةبنياخلليقة 
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  .  الذي يتضمنه

ّؤلف ضـمن العنوان عبارة امل إن  َ  الكتـاب، وموضـوع )قصـة اخلليـقة(ِّ

 احليـاة اإلنـسانية  ظهوره، ونـشأةوبداية،  هو عن خلق آدم عليه السالمإنام

.. ه َ بـام فيـه، ومـن فيـالكـون، وليس املوضوع عن نشأة عىل وجه األرض

 ّ وأن املوضــوعَأمـا، مناسـبة) قصة اخلليقـة(ولو كان كذلك لكانت عبارة 

، وجبـال، وبحـار، عن خلق آدم، دون بقية املخلوقات من طـري، وحيـوان

 العنـوان عبـارة ُ؛ فيكون تضمني إلخ...وأهنار، ومالئكة، وأرض، وسامء 

  . مناسبَغري) اخلليقةقصة (

ــم ــة مثــل احلكــم عــىل أحاديــث ث ِّ ملــاذا ينــيس املؤلــف أخطــاءه العلمي

ل ســائرة بأهنــا مــن ، واحلكــم عــىل أقــوا اإلرسائيليــاتمــنصــحيحة بأهنــا 

   ؟  ـ فيام مىض من هذا البحثأثبتناه وهو ما  ـاألحاديث الصحاح

َّ أريــد أن أطيــل يف هــذه اجلزئيــة ـ مــع أن لــدي فيهــا كالمــا كثــريا ـ ال

ِّ، إذ البحث كله كشف عن أخطـاء املؤلـف وخياالتـه،  غريهاإىلوسأنتقل  ِ

 فـاضه السطور مما  عىل القارئ ـ أن أنقل هذالرتويحّولكن أود ـ من باب 

  . تناسل إبليس وذريتهحول » آدمأيب«به خيال صاحب كتاب 

 تقبل التكـاثر بـام  أن طبيعة إبليس الناريةنتصورفقد ... «:   املؤلفقال

ِّ فيكـون مـن كـل ، تولـد الـرشرحقده، فيحدث عند احتدام يشبه االنقسام

  .)٦١ (»ى املسمأجله، يكرب برعاية أبيه، ويبقى إىل رشارة شيطان وليد

  ..وأترك التعليق للقارئ 
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     وااد اب

 أن املؤلف أراد أن يوهم القارئ لكتابـه مـن أول وهلـة بأنـه قـد ويبدو

، ما أدى إىل كثرة لرباهني الكثرية عىل إثبات فكرته األدلة وامجعاجتهد يف 

 أنــه اجتهــد يف احلــشو ، ولكــن الواقــعاملــائتنيصــفحاته التــي بلغــت 

ِ، وذكر ما ال عالقة له واالسـتطراد ْ ، والتفصيل  يف أماكن عديدةباملوضوعِ

ِّ غري داع لذلك كلمن، والتكرار الكثري وامللحوظ ملا يعرضه، اململ   ..ه ٍ

 يف؛ قـد يعرضـها هـو لتي يمكن عرضها يف نحو مخسة أسطرفالفكرة ا

طح ، ثـم يـش يفتأ يذكر الفكرة مرة بعد أخـرى، فهو النحو عرشين سطرا

  .وهكذا.. عيد ما قاله مرات ومرات ، ثم ياملوضوعبعيدا عن 

  .  التهويلهذا ـ أنه قصد إىل ُويظهر ـ كام قلت

 ال نكون موغلني يف املبالغة إذا قررنا بأنه كان يمكـن للكتـاب ولذلك

َخيترصأن    . إىل ثلث ما هو عليه من الصفحاتُ

إىل مراجعــة ُ عــىل هــذا احلــشو واالســتطراد؛ أحيــل القــارئ وكأمثلــة

 ومـا بعـدها، ٣١ ص ،» آدمأيب« الباب األول من كتاب منالفصل الثاين 

، وكـذلك الفـصل ٦٩ ـ ٦٧، وص  الذي يليهالفصل، وكذلك ٤٧وص 

ـ  ٧٧، وص ٧٣ ـ ٧١، وص بعدها وما ١٢٧األول من الباب الثـاين ص 

 لتــصوراته الــدائم، فــضال عــن تكــراره وغــري هــذا كثــري يف كتابــه. . .٨٢

ٍّكل هذا يف جو من التعاملو .. هوأفكار    !!، واإلعجاب بالنفسُّ

  . ِ املعايفُّربناو
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      ارات

 غمرة إعجاب املؤلف بنفسه ختونه العبارات أحيانا، فيذكر بعض ويف

 ال تليق بالذات اإلهلية، وال تناسب وصف املشيئة الربانيـة، التيالكلامت 

  :  ـ قولهالاملثومنها ـ عىل سبيل 

  .)٦٢ (» اخلليقةملحمة بدأ العهد اآلدمي يف هكذا«

، وتسويتهتلك التي استغرقها خلق البرش !!  هائلة ملحمة كانت لقد«

  .)٦٣ (»)إنسانا(ت العليا التي أصبح هبا وتزويده بامللكا

 احلـساب مرحلـة ، الوجوديـةامللحمـةمتهيدا للمرحلة التالية مـن ... «

  .)٦٤ (»د فيها، واخللوواجلنة والنار

َّوعلم آدم األسامء كلها ثم ( احلـوار مسـرح دخل آدم إىل وهنا«: وقوله َ َ ْ َ َُ َ َ ََّ ْ َُّ َ َ

ِعرضهم عىل املالئكة َِ َ َْ َ َ َ َْ َُ( «) ٦٥(.  

 !! املتطـاول تابعت عملية اخللق خالل هذا الزمن ؛ هائلةقدرة من ياهلا«

 تفـوقسـول الـذي ٍّ أعظم جتل يف شخص آدم الرجتىل من إنجـاز رائـع وياله

  .)٦٦ (»!! عىل مالئكة الرمحن 

 كان جيب عىل املؤلف ـ وهـو مـن املتخصـصني يف علـم اللغـة ـ أن لقد
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ــستخدم  ــاي ــسبألفاظ ــريات أن ــرَ وتعب ــا  لَ، وأكث ــة مم ــام األلوهي ــة بمق ياق

  .استخدمه

ِ أغرم هبـا املؤلـف، التي »ملحمة«؛ كلمة ملثال سبيل اوعىل  يف وكررهـاُ

  :أحد العارفني ـ كام يف كتب اللغة وهو  معناها ـ،غري موضع

  . الشديدة، وموضعهااحلرب«

ُ له قواعد وأصول، يشاد فيـه بـذكر األبطـال وامللـوك ٌّ عمل قصيصأو

ــوثنينيوآهلــة  ــوم عــىل اخلــوارال ــاطري، ويق ــد ق واألس ــعرا ، وق يكــون ش

، وقد يكـون نثـرا كـسرية  عند الفرسوالشاهنامة، كاإللياذة عند اإلغريق

  .)٦٧ (»عنرتة

 هذه عبارة مناسبة لوصف مشيئة اهللا وقدرته التـي قـضت بإجيـاد فهل

  !! عدم ؟ِمنآدم وخلقه 

 َ من الالئق وصف ما جرى يف املأل األعىل من سؤال اهللا املالئكـةوهل

ِ، ثم أمـر اهللا تعـاىل آدم  أسامء املوجودات، ثم جواهبم هللا تعاىلعنئ ِبُبأن تنْ ْ

ُّابة آدم بام علمه ربه، وإج األسامءبتلكُبأن ينبئهم  َ ّ، وهو ما تضمنه قوله عز َّ

ِوعلم آدم األسامء كلها ثم عرضـهم عـىل املالئكـة فقـال أنبئـوين ﴿ :وجل ُ َ َ َ َِ ْ َ َ َّ ْ ََّ َ َ َْ ُِ َِ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َُ َ َ َُ َ

َبأسامء هؤالء إن كنْتم صادقني  ُِ ِ
َ ْ َ ُْ ُ ْ ِ ِ َِ َ َ ْ قالوا سبحانك ال علم لنَـا إال مـا علم*ِ َ َ َُّ َّ َ ْ َ َُ ِ ِ َ َ َ ْ َتنَـا َ

ُإنك أنت العليم احلكيم  َ ُ
ِ ْ ِ

َ ْ َ ْ ََّ َ ْ قال يا آدم أنبئهم بأسامئهم فلام أنبأهم بأسـامئهم *ِ َ ْ ْ َّ ْ َ ْ ْ ُِ ِِ َِ َ َِ ِ ُِ َ ُ َ َْ َْ ََ ََ َْ

َقال أمل أقل لكم إين أعلم غيب الساموات واألرض وأعلم مـا تبـدون ومـا  َ ُ ْ َ َّ ُ َْ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ َُ ُ َ ْ َ َ ْ َْ ْ َِّ َ َ َِ َ ِ َ ِ ُ ْ
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َكنْتم تكتمون ُ ُْ َ ُْ َ يليق أن يوصف ذلـك املـشهد هل..  ]٣٣ -  ٣١: البقرةسورة [ ﴾ُ ُ

  !!؟»  احلـوارمسـرح«ُ املهيب، ويقال عنه كام قال املؤلف ُّالقديس

 إنجـاز«، بأنـه  أن نـصف خلـق اهللا آلدم بـرشا سـويا مـن الالئـقوهل

  !! ؟ كام ذكر املؤلف ــ »رائع

 يف موضـع ذكـر  كـام ـ» تـشبيهه هبندسـة البنـاء وجتميلـهيمكن« هـ بأنأو

  !! ؟)٦٨( ـ آخر

 مثل هذه األساليب والتعبريات ال مكان هلا يف مقـام احلـديث عـن إن

ــفاتهذات اهللا  ــةوص ــه احلكيم ــية، وأعامل ــي  القدس ــات ، وه ــق بالرواي ألي

َ أن جتـري عـىل ألـسنة العامـةجـاز، ولـئن واألعامل القصصية ِ ْ جـدر ؛ فاألَ

ِة حسنة ملهمة للصواب قدويكونوا، وأن بأهل العلم أن يرتفعوا عنها ْ ُ.  

   اِ أن   َ اب وا ادُء

 أنه سلك يف إثبات دعـواه وفكرتـه ّيدعي » آدمأيب« صاحب كتاب إن

َ ضمنها كتابالتي  االعتامد عىل آيات القرآن الكريم، ويزعم أن مـا َه مسلكّ

َّ ممـثال يف فكرتـه غـري متعـارض القرآناستنتجه من  َ مـع الكتـاب والـسنة، ُ

  : حيث يقول

  .. هذا البحث قائم عىل ركيزة اآليات املنزلة إن«

  ..  مل خيرج قيد أنملة عن املعنى القرآين وهو  

ّ ال يتناقض يف نتائجه مع أي حديث صحيح يف السنة املحمديـة وهو  
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  .)٦٩ (» أم تأويال�نصاأكان ذلك .. 

 قــصة اخلليقــة عــىل  كــان جــل اعتامدنــا يف عــرضلقــد«:  أيــضا وقــال

، باعتبارهـا املـصدر األول واألوثـق الـذي ينبغـي  القـرآنآيـاتاستنطاق 

 ممـا ،× بقليـل مـن حـديث رســول اهللا واستعنّااعتمـاده يف هذا املجال، 

  .)٧٠ (» عىل جالء املعنى القرآينساعدنا

  .قة أن ادعاءه هذا ـ يف نظري ـ فرية واسعة، ودعوى غري صادوالواقع

، ولقـد نة يؤيدان أفكار املؤلف يف كتابهأنه ال القرآن وال الس احلقيقة إن

ِ، والتعسفَّيات قائام عىل التأويل املتكلف تعامله مع اآلكان
 يف استخراج ـ ُّ

، دون التفات إىل أيـة ضـوابط اخرتاع ـ املعاين التي تؤيده:  فقلشئتأو إن 

، كام أنه جتاهـل العزيز كتابتفسري آليات ال التأويل واليفرشعية أو لغوية 

، وسوف يأيت مزيـد بيـان  ملتويةبأساليبكل آية أو حديث ينسف فكرته، 

  .  قليلهلذا األمر بعد 

 كان القرآن يؤيده يف فكرته، وأن ما توصل إليه ال يتناقض مـع أي وإذا

؛ فكيـف ـ كـام ذكـر ـ� يف السنة، سـواء أكـان نـصا أم تـأويال صحيححديث 

ها ِّ عن األمة كلَيِ علينا، حتى خف بهطلع الذيأحاط الغموض بموضوعه 

  !! ؟منذ عرص النبوة، إىل يوم الناس هذا 

 دامت فكرته اخليالية حول البرش واإلنسان ـ عىل نحـو مـا خلـصناها ما

                                      
  .١٧، ص  آدمأيبـ  69

  .١٢، ص  آدمأيبـ  70

http://www.al-maktabeh.com



 

ـ ٥٤  ـ

؛ فـام ا ومنطوقهـا، وكـذلك الـسنة بمفهومهـ بتأييد القرآن هلـاحتظىسابقا ـ 

مــن الــصحابة وإىل ذ ز عــىل مــر القــرون منــوأصــاهبمَ علامءنــا ىَهــَالــذي د

هـا، ثـم ِا، واعتقادِ واسـتيعاهبفهمهـا عىل َهم القدرةَ، وأفقدعرصنا احلارض

  !! ؟للمسلمنيها ِها وتوضيحِ، ورشح عليها يف كتبهمِّالنص

ابـن « مل يعرفهـا جهابـذة األمـة وعباقرهتـا مـن أمثـال حـرب األمـة كيف

معـاذ «رام ها باحلالل واحل، وأعلم»ابن مسعود« بالقرآن وأعلمها، »عباس

ــن «، ثــم »ابــن جبــل احلــسن «، و»ســعيد بــن املــسيب«، و»جبــريســعيد ب

أيب «، و» حنبـلابن«و، »ّالشافعي«، و إمام دار اهلجرة»مالك«، و»البرصي

ابـن «، و»ّالنـووي«، و»ابـن حجـر«، و»ابن تيمية«، و»ابن حزم«، و»حنيفة

، »ّابــن العــريب«، و»ابــن كثــري«، و»ّالقرطبــي«، و»ّالطــربي« و،»رجــب

، »ّالطحـاوي«، و»قدامـة  ابـن«و، »ّالغـزايل«، و»ّالـسيوطي«، و»ّالرازي«و

ِوغــريهم ..  .»ّالــشعراوي«، و»أيب زهــرة« و،»ّالــشوكاين«، و»ّلــويساآل«و

ىل مدى أربعة عـرش ، عالعلم، وممن ال نعرف من أهل ِوغريهم ممن نعرف

  !!، يف سالف األيام وحارضها ؟قرنا من الزمان

  ع ا  و  ا  إوج

ـ ) اإلنسان(و ) البرش(املؤلف من وجود فروق بني  أن ما ختيله واحلق

، ومل يكـن لـه سـلف يف  قد تفرد هو وحده بـه؛عىل نحو ما سطر يف كتابه ـ

، يف  ما يؤيده من القـرآن أو الـسنةيوجدالقول بام قال، باإلضافة إىل أنه ال 

  . فكرته اخليالية
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 عليـه، وتتابعـت  عىل إمجـاع األمة بشأن ما فهمتهقد خرج أنه والـواقع

ما يذكر أنه خيـالف مجيـع َ إنه نفسه كثريا بل، ×اهلا يف قصة خلق آدم أجي

) اإلنـسان(تفريق بـني  البشأن َّتصوره، بل يعرتف رصاحة أن ما املفرسين

ِ قد خفي عىل أجيال العلامء مجيعا؛ قديمهم وحمدثهم)البرش(و   ، إذ يقول ـَِ

  :  أوردناه عنه سابقا ـٍّنصيف 

، سـواء يف ذلـك لتفرقة عىل أجيال العلـامء مـن قبـل خفيت هذه القد«

، وأصــبحت ان اإلرسائيليــات، بعــد أن طغــى طوفــ واملحــدثونالقــدماء

  .)٧١ (»، واخللق العامل القديمعناملصدر الوحيد للحديث 

 إيـاهم، مـتهام ه يف جهـة مقــابلة جلميـع املفـرسين ما يضع نفـسوكثريا

ُّويـرد،  أصحاب مذهب تقليدي، أو فهم ساذجبأهنم  مـا أمجعـوا عليـه يف ُ

 مـن  هـذاونحـو ،».. نجتهـد .. نتـصور ..  نحن فنرى أما«: تبجح، قائال

   .)٧٢(، وغري مناسبة يف كتابه العبارات، وهذا يف غري موضع

  عىل إمجاع األمة، مع رميه ملن خيالفـه بـام الروجَ أنه مولع باخلفالظاهر

 م العل أهلَنه، ولو خالفأ، واحلط من ش من األوصاف واالهتاماتيليق

  .   نيأمجع

 األمة أن » آدمأيب« أسطورة جيب أن يعلمه ويتنبـه إليه صاحب والذي
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، وأن هـو أبـو البـرش ) آدم(  قديام وحـديثا قـد أمجعـت عـىل أن اإلسالمية

،  مـن طـنياهللا، وأن آدم قد خلقـه البرش هو اإلنسان، واإلنسان هو البرش

، واسـتمر هـذا اإلمجـاع أربعـة ن أب وأم ـ كام ذهـب إليـه خيالـه ـوليس م

  . قرنا من الزمان عرش

ُ بام يبلـغ حـد التـواتر املعنـوي ـ اإلخبـار ـ  ×ّ صح عن النبي وقد  بـأنّ

، وأن اهللا تعـاىل قـد عـصمها مـن أن مة اإلسالمية ال جتتمع عىل ضاللةاأل

ِجتمع  ْ ، وقد جاء هذا املعنى يف أحاديـث َ وتتواطأ عليه اخلطأ والباطل،عىلُ

دلـيال معتـربا ِومن هنا كان اإلمجـاع حجـة و ، الصحابةمنكثرية عن عدد 

َّأدلة الفقه اإلمجاليةِمن  ِ.  

ُإن اهللاََّ ال جيمـع «:  قال× رسول اهللا ّأن،  ابن عمر ريض اهللا عنهامعن َ ْ َ َ َّ ِ

ِأمتي 
َّ َ أو قالـُ َ ْ ٍأمة حممد : َ

َّ ََّ ُ َ ُ× عىل ضاللة، ويد اهللاَِّ مع اجلامعة ِ ٍَ َ ََ َ ََ َ َُ َ َ َ«) ٧٣(.  

 كتــب، بــام » آدمأيب«  هــذا فــال اعتبــار لــشذوذ صــاحب كتــابوعــىل

، مهام ادعـى وزعـم قاطبة × عىل إمجاع علامء أمة سيدنا حممد وبخروجه

  . أو سنة رصحية أو مؤولة، مع قرآنيتعارضأن ما جاء به ال 

ي اا ت  اإ    

 ومل،  تشبع بفكرته التي ختيلهـاقد » آدمأيب« أن صاحب كتاب والواقع

ب ـ التحيـز لرأيـه، وعـدم ، وبدا واضحا ـ مـن خـالل مـا كتـيكن متجردا

   .×َ ملا هتدي إليه األدلة من القرآن الكريم، وأحاديث الرسول االنقياد
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ِّ أنه يعول عىل ؛ فيتلخص يفْ وجوهره حقيقة املنهج الذي سار عليهأما

ِّ، جـاعال الـنص تابعـا للعقـل، ثـم يلـتمس مـا يؤيـد  األولاملقامالعقل يف  َّ

، وإال فإنه ال يرتدد يف  وجد سبيال إىل ذلك فبهافإنَالعقل من النصوص، 

، حتـى ولـو خـرج عـىل مجيـع متعـسفاإخضاع النقل إىل العقـل إخـضاعا 

، وخالف أهـل والسنةالضوابط الواجب مراعاهتا يف فهم وتفسري القرآن 

َ، ونتج عن هذا أحكام يكتنفهـا اخلطـل، وخيامرهـا ّالعلم كلهم ، الـبطالنَ

  : ، منهاّجتىل هذا املنهج يف مظاهر عديدةوقد 

 عىل التأويل الفـاسد آليـات القـرآن الكـريم، ورصفهـا عـن االعتامد ـ

 عــىل تــأويالت ال بنــاء، وتأســيس أحكــام ِّسوغ، دون أدنــى مــظواهرهــا

  . أية قرينة عىل اإلطالقتسندها 

ٌّ كان هناك نص قرآين هادم لفكرته ومل يستطع تأويله ـ بطريقتـه يف وإذا ٌّ

ْخلـق اإلنـسان مـن ﴿: ، كـام فعـل مـع قولـه تعـاىل الفاسد ـ جتاهلهالتأويل
ِ َ َ ْ ِ ْ ََ َ

ِصلصال كالفخار َّ َ ْ َْ ٍ َ َإن مثـل عيـسى ﴿: ، وقوله سـبحانه]١٤: الرمحنسورة [ ﴾َ َ
ِ َ َ َّ ِ

َعنْد اهللاَِّ ُ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونِ َ َ ُ َ َُ َ ْ ُ ْ ُ َُ ََ َ ََّ َ َ ٍَ ُ ِ َ : آل عمـرانسـورة [ ﴾ِ

ْ، فقد نجاهل اآليتني الكـريمتني متامـا، ومل يـرش إلـيهام مـن قريـب أو  ]٥٩
ِ

ُ

ِبعيد؛ ألهنام هتدمان أسطورته من القواعد َ.  

أصابع اليد يث ال تتجاوز  األحاديث فلم يورد منها إال بضعة أحادأما

اللـة عـىل مـا ذهـب إليـه، بـل  وهي ال يمكن أن تكون مصدر د،الواحدة

 جعل بعض األحاديـث التـي تعـارض وقد، بعضها خارج عن املوضوع
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، حيحة السنة الـصعىلًفكرته رصاحة من اإلرسائيليات زورا منه وافرتاء 

  . وقد سبق أن ذكرنا أمثلة هلذا الصنيع املمقوت من جانبه

تخدامات ، واالسـالعربيـةهذا أنه يتالعب بقواعـد اللغـة  إىل يضاف ـ

 مـا مل ولـن ويـستنطقها، )الفـاء ( و ) ثم ( اللغوية لألدوات النحوية، مثل 

 مـا مناقـشة، وسوف يأيت مزيد بيان وتفصيل هلـذا عنـد تنطق به أبد الدهر

  .زعمه أدلة عىل خياالته

ــ ــار مظــاهر منهجــه كــذلك ومــن ـ ــة مــن االفرتاضــات العقاإلكث ، لي

 البديلة ملا أمجع عليـه احلقائق، وتقديمها عىل أهنا هي ةوالتصورات الذهني

، واألخطـر أنـه هلـااملفرسون والعلامء يف مسألة من املسائل التـي يتعـرض 

ــات وجي ــذه االفرتاض ــسوق ه ــةي ــور غيبي ــن أم ــار ع ــة إخب ــا بمثاب ، مل عله

فرتاضــاته ، كاٌ هــو وال أحــد مــن اخللــق، ومل خيــرب اهللا هبــا أحــدايــشاهدها

 البرشية وما يتصل هبا من تفاصـيل ـ عـىل نحـو مـا املرحلةوختيالته حول 

  .  هذا ـبحثتاذكرنا يف الفصل األول من 

رجع إىل مراجع غري معتمدة وال موثوقة وقد سبق أن أرشنا إىل أنه قد 

إهيام القارئ أهنا مصادر أصـيلة، مـا عمد إىل يف املوضوع حمل الدراسة، و

ِيعد ـ من  ُّ ِ التي هي ركيزة مـن ركـائز مانته العلميةجهة نظرنا ـ خدشا يف أوُ

ّمنهج البحث العلمي السليم
)٧٤(.  

، وإخضاع النصوص  منهج قائم عىل التخيالت العقلية أنهواخلالصة
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، يد حتميلها إياه ال رشعا وال لغة، وإن كانت ال تتحمل ما يرهلااملعصـومة 

  .اإلطالق عىلوال عىل أي وجه 

عاجلـة قـضية اخللـق ، وهـو مـنهج ال يـصلح يف مح منهجـه مالمـهذه

ّ ال يـتكلم فيهـا إال بـاالعتامد عـىل النقـل والـسامع والتـي، الغيبية املحـضة َ ُ

 ألهنا يف هنايـة املطـاف إخبـار وشـهادة ،×الصادق الذي ثبت عن النبي 

لم مـن طريـق ، وال جيوز ألحد أن خيرب عن غيب إال بام يعغيبيةعن أمور 

، ، ويقول عىل اهللا بغري علم وإال فإنه خيرب بام ال يعلم، املعتربّعيالنقل الرش

ّ عليـه سـبحانه بغـري علـم، حيـث قـال جـل القولّواهللا عز وجل قد حرم 

َقل إنام حرم ريب الفواحش ما ظهر منْها وما بطن واإلثم والبغـي ﴿: شأنه َ َ َ َ َ َ َّ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َْ ْ ْ ْْ َ َ َ ُِ ِ ِ َّ ِ

ْبغري احلق وأن َْ َ ِّ َ ِْ َ َ ترشكوا باهللاَِّ ما مل ينَزل به سلطانا وأن تقولوا عـىل اهللاَِّ مـا ال ِ ُ ْ َْ ُ ََ َ ِّ ُْ ْ َ ََ ً َُ َ ُ
ِ ِ ِ ِ

ْ ُ

َتعلمون ُ َ ْ   .]٣٣: األعراف[ ﴾َ

 ر ا  ةت اوا   

 التـأويالت من » آدمأيب« بعض النامذج ملا قام به صاحب كتاب وهذه

  : ما أنزل اهللا هبا من سلطانالتي

١  دا   د  

ــد اهللا عــز وجــل يف القــرآن املأخــرب ــد أمــر املالئكــة جي ــه ســبحانه ق  بأن

، واسـتكرب ، فسجدوا، وختلف إبليس عن إجابة أمر ربـه× آلدمبالسجود 

ومواضع عديدة من ، وهذا األمر قد ورد رصحيا يف آيات آلدمعن السجود 

  . كام ال خيفى ــ × من سنة الرسول صحيحة، وأحاديث القرآن الكريم

َوإذ قلنَا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبلـيس ﴿:  اهللا تعاىلقال ْ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ َِّ ْ ُْ َُ َ ْ ََ َ ُ ِْ ِ ِ َِ
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َأبى واستكرب وكان من الكافرين َ َ َ َِ ِ َِ ْْ َ َ َ َ َْ   .]٣٤: البقرةسورة [ ﴾َ

 »اخلـويل ّالبهـي« لألسـتاذ كالمـا » آدمأيب« أورد صـاحب كتـاب وقد

أن : ُهوخالصـت، العلامء حول املراد بالسجود آلدمنا آراء ِّ، متضم اهللارمحه

سجود املالئكة آلدم مل يكن سجود عبادة ونسك، وإنام كـان سـجودا فيـه 

  . التحية واملودة، وخفض اجلناح، واإلقرار بالفضل معنى

  : ّ عقب عليه قائال؛»اخلويل ّالبهي« أن أورد هذا الكالم عن الشيخ بعد

 يكـن بحاجـة إىل هـذا العنـاد لتفـسري الـسجود  أن املوقـف ملوالواقع«

ٌّ، فـذلك كلـه مبنـي عـىل ، أو خفض اجلنـاح، أو اإلقـرار بالفـضلبالتذلل

 يرى املوقف حمصورا يف اللحظات التي انبهرت فيها الذيالتصور القديم 

ُ، وهو تصور تبني قصوره عن ف آدمجسداملالئكة بدبيب نفخـة اهللا يف  هـم ٌ

  . واحتامالت النصوص القرآنية،ت العلماملوضوع يف ضوء معطيا

 نطمئن إليه هو أن سجود املالئكة كان يعني تكلـيفهم بحياطـة والذي

ٍ مـاض إىل يـوم القيامـة، ٌ، وهـو تكليـف)آدم(، ابتـداء مـن اإلنسانيةاحلياة 

َ، وإهلـامهم اخلـري، طبقـا ملـشيئة اهللا  املحافظة عىل بني آدمفيهّتتوىل املالئكة 

َ توعد به إبليس آدم وذريتـه مـن الغوايـة واالحتنـاك مال ، يف مقابسبحانه َ ُ

  .)٧٥ (»واهليمنة

 فإن تكليف اهللا سبحانه للمالئكة بالسجود كان يعني وعليه«:  قالثم

، ، وذريتـه إىل يـوم القيامـة باالشتغال بحفظ ذلك اخلليفـة النبـيتكليفهم
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ان ، وأن يعمـل يف خدمـة اإلنـس أن خيضع لألمر اإلهليإبليسوقد رفض 

، � األمر اإلهلي، وصـار عـدوا آلدم وذريتـهعىلوبذلك انشق .. كاملالئكة 

  .)٧٦ (»�كام صار عدوا هللا خالقه

اجدين آلدم ولبنـي ـــ، ومـا زالـوا سالئكةـجد املــ ذلك فقد سـوعىل«

  .)٧٧ (»آدم

، وبحـسب تأويلـه، وعليـه فقـد  هو معنـى الـسجود عنـد املؤلـفهذا

َرصف لفظ  َ ، وال يتوافق مع مـا أمجعـت اللغة حتتمله  إىل معنى الِالسجودَ

  .        ـ املفرسينعليه األمة ـ خاصة 

َ أول األمرإنه ٌ بالسجود إىل أنه أمر للمالئكةّ ٌ، وتكليف هلم من اهللا عـز ْ

ُ، ومحايتهم مما توعـد بـه إبلـيس  بحياطة آدم وبنيه، واملحافظة عليهموجل ّ

ِ، والتسلط عليهم بالغوايةوبنيهَآدم    .ضالل باإلُّ

  : ن ثالثـة وجـوهِ مٌ التـأويل فـاسدوهذا

 وال ًلغــة ال حتتملــه مــا »الــسجود« حتميــل لكلمــة أنــه : األولالوجـــه

يف اللغــة وال يف ) س ج د (  حيـث إنـه لـيس مـن داللــة األصـل ً؛شـرعا

  . املعنى الذي ذكرهِّالرشعياالصطالح 

َسجد(« : ـرمحه اهللا ـ  ابن فارسقال َ َالسني و) َ ُ ٌاجليم والدال أصل واحد ِّ َِّ
َ ْ ٌَ َُ ُ ِ ْ
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ٍمطرد يدل عىل تطامن  ُ َُ ََّ َُ َ ُّ َ ٌ ٍّوذل )٧٨(ِ ُ َ يقال سجد، إذا تطامن،َ َ َُ ََ َ ََ َِ ْ وكل ما ذل فقـد ،ُ َ َ ََّ َُّ ُ َ

َسجد َ ٍ قال أبو عمرو،َ ْ َ ُ َ َ َأسجد الرجل، إذا طأطأ رأسه وانحنَى: َ َ ُ ُ َْ ََ َ َّ ْْ ََ َْ َ َ ِ ُ«) ٧٩(.  

ْوإذ قلنَـا ﴿: يف معنـى قولـه تعـاىلـ رمحـه اهللا  ــ »ُّالقرطبي«ُاإلمام قال و ُ ْ ِ َ

َللمالئكــة اســجدوا آلدم فــسجدوا إال إبلــيس أبــى واســتكرب وكــان مــن  َ َ َ َ ْ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َْ ََ ُ َُ ِ ِ َِّ ْ

َالكافرين ِ ِ َ   :]٣٤: البقرةسورة [ ﴾ْ

ُالسجود معنَاه يف كالم العرب التذلل واخلضوع« ُ َ َ ُ ْ ُ ُُ ْ َ َُ ُّ َّْ ِ َ َ ُِّ َ ٌوعني، ِ َْ ْ ساجدة، أي َ َ ٌ َ ِ
َ

ِفاترة عن النَّظر، وغايته وضع الوجه باألرض ِْ ََ ْ ِْ ِ ِ
ْ َ ُ َ ُ َ َْ َُ ٌَ ِ َ َ«) ٨٠(.   

َّحـد الـسجود يف الـرشع بأنـهـ رمحــه اهللا ــ  » عرفـةُابـن« ُر اإلمـامَذكـو ُّمــس «: َ َ

ِّاألرض أو ما اتصل هبا من سطح حمل املصيل  َ ْ َ ُْْ ِّْ َ َْ َ ِ َ َ َ ْ
ِ ِ َّ َ ِ ِكالرسير ـ َ ِ َّ َباجلـ َ ْ ِبهة واألنفِ ِْ َ ْ َ َ ْ«) ٨١(.  

ٌ تذلل مـع : يف األصلوالسجود«:  ـرمحه اهللاـ  »ُّلويساآل« اإلمام وقال ّ

                                      
َطـأمن«. معناه االنحنـاءـ كام تفيد كتب اللغةـ  التطامن ـ  78 َ ْ َ الرجـل ظَ ُ ُ َهـره بـاهلمز عـىل فأعـل، َّ َ َْ َ َ ِ ْ ََ ْ ِ ُ ْ

ُوجيوز تسهيل  ِ ْ َُ ُ َ ِاهلمزةَ َ ْ َ ُ فيقال طامن ومعناه حناه وخفضهْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ  ، يف غريب الرشح الكبرياملنرياملصباح . »ُ

  .العلمية املكتبة ،٣٧٨ ص ،أمحد بن حممد بن عيل الفيومي

ــ٣٩٥ املتـوىف (الـرازي لقزوينـيا زكريـاء بـن فـارس بـن أمحـد، اللغـة مقـاييس معجمـ  79  )ه

  .م١٩٧٩ هـ١٣٩٩، الفكر دار، هارون حممد السالم عبد قيق، حت٣/١٣٣

 املتـوىف (ّالقرطبـي ّاألنـصاري فـرح بـن بكـر أيب بن أمحد بن حممد، القرآن ألحكام اجلامعـ  80

 ط، القـاهرة -  املـرصية الكتـب دار، أطفيش وإبراهيم الربدوين أمحد حتقيق، ١/٢٩١ )هـ٦٧١

  .م١٩٦٤ هـ١٣٨٤ الثانية

 عرفـة ابـن حـدود رشح (الوافيـة عرفـة ابـن اإلمـام حقـائق لبيـان الـشافية الكافيـة اهلدايـةـ  81

ــ٨٩٤ َّاملتـوىف (املـالكي التونيس الرصاع اهللا، عبد أبو األنصاري، قاسم بن حممد، )اعّللرص ، )ه

  .هـ١٣٥٠ األوىل ط، العلمية املكتبة، ٥٨ص 
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  . وغريهٍبانحناءٍانخفاض 

  . عىل قصد العبادةِ اجلبهةُعْضَو:  الرشعويف

املعنى :  فقيل؛خالف]  البقرة ِ سورةَيعني آية[  املعنى املأمور به هنا ويف

ٌا قبلـة أو ّ إمـُ، وآدم احلقيقة هـو اهللا تعـاىل له يفُ، واملسجودّالرشعي ْ
، سـببِ

َ من جوز كونالناسن ِوم ّ ّ عليه السالم حقيقـة، مـدعيا أن َ له آدمِ املسجودَ ُ

َّ منع يف رشعنا، وفيـه أن الـسجود الـرشعي عبـادة، إنامالسجود للمخلوق  َُ

ْ غريه سبحانه رشك ُوعبادة
عنـى  يف مجيع األديـان واألزمـان، وقيـل املّحمرمِ

  .)٨٢ (» كان جمرد تذلل وانقيادبل، ، ومل يكن فيه وضع اجلباهّاللغوي

ٌأو وجه َ بعد هذا يوجد جمال فهل َيف اللغة أو الرشع حيمل عليه تأويـل ْ ُ

 بأن السجود معناه التكليـف اإلهلـي للمالئكـة ،» آدمأيب«صاحب كتاب 

 والعمـل يف ،د بـه إبلـيسّهم مما توعـِه، ومحايتِ وذريتآدمباالشتغال بحفظ 

  خدمتهم إىل يوم القيامة ؟

ِ أنــه يلغــي مقــاييس اللغــةأم ِ
َ ُ الــرشع، وجيعــل لنفــسه ، واصــطالحاتُ ِ

  !ً خاصة به ؟واصطالحاتَمقاييس 

َ السجود معناه تكليـف اهللاِ املالئكـة ّبأنه َمْ زعّإن : الثـاينالوجـه باحلفـاظ ُ

ُما توعدهم به إبليس مقابل يف َ اخلريهمِوإهلام، همِه ومحايتِعىل آدم وذريت  مـن ّ

؛ هذا الزعم يرتتب عليه أن إبلـيس قـد والتضليلالغواية واالحتناك واهليمنة 

                                      
ِّلــويس  حممــود اآلالــسيد للعالمــة ،فــسري القــرآن العظــيم والــسبع املثــاينروح املعــاين يف تـــ  82
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ّتوعد آدم وذريته بام توعدهم به  َّ ، وأنه ملا حصل منـه هـذا  األمر بالسجودقبلَ

َالتوعد أمر اهللا املالئكة َ َ ُ ، وهـو التكليـف  الذي ادعاه املؤلفباملعنى بالسجود ّ

  . به إبليس ّتوعدريته ورعايتهم ومحايتهم مما بحفظ آدم وذ

ّباختصار ـ أن إبليس توعد أوال أنه يلزم عىل زعمه هذا ـ أي ّ ، ثـم كـان ّ

  . بالسجود، أي باحلفظ تاليااألمر

 الرتتيب ينفيه رصيح القرآن الكريم يف آيات القصة كلها، حيث وهذا

دم عــىل أن ُ القــرآن الكــريم اخلاصــة بموضــوع الــسجود آلُآيــاتْأمجعــت 

 عن أمـر اهللا امتأخرقد وقع  واإلضالل بالغوايةّتوعد إبليس آلدم وذريته 

  .      إليه املؤلفذهبَاملالئكة بالسجود آلدم، األمر الذي ينسف ما 

 يف أن ِمجيعهـا  × املؤلف يتفق مع أمـة حممـد ّ أنّأظن : الثـالثالوجـه

  . املالئكةمعإبليس كان مأمورا بالسجود آلدم 

َوغ أن يكلف اهللا إبليسُسَ؛ فكيف ي كان ذلك كذلكْوإذ  مـع املالئكـة ِّ

ُ آدم وبنيه، يف مقابل مـا توعـدهم بـه إبلـيسعىلباملحافظة   مـن اإلضـالل ّ

ِّ أن هذا هو معنـى الـسجود عنـد املؤلـف ـ، اعتبـارـ عىل  والتـزيني، ونحوه

ــه يشء  ــر من ــيس مل يظه ــع أن إبل ــى َم ــةحت ــك اللحظ ــر (؛ تل ــة األم حلظ

  !! ؟) سجودبال

  ..                   هذا مل ولن يقول به أحد ّإن

 الـسجود بـشأن » آدمأيب« نـرى أن مـا يزعمـه صـاحب كتـاب وهكذا

وال سـند لـه إال التعـصب ّ والتخيالت،  أساس له إال التخمني،الومعناه 

  . املعايفواهللا. .للرأي بغري حق، واتباع اهلوى 
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٢    وار  »إ«  ا      م»   ٌَْو
ّم « !!   

؛ مـا كـذلك » آدمأيب«كتـاب  صور التأويل الفاسد عند صـاحب ومن

َتأول   . مع اهللا رب العاملني»إبليس« َ به حوارّ

وبني اهللا تعـاىل مـن  »َإبليس«ِّ ذهب خيال املؤلف إىل أن ما دار بني لقد

 بالـسجود َالئكـةاملعز وجـل  ر اهللاِْ أم يف ثنايا احلديث عنمقاولةحوار أو 

ِ، وتكــربآلدم  »إبلــيس«، ومــا أجــاب بــه  أمــر ربــهعــنه ِقْسِ، وفــ»َإبلــيس« ّ

، يف »آدم«  يف قصةتعاىل، عىل نحو ما ذكره اهللا لهتعاىل خالقه، وما قاله اهللا 

 يف حيـدث مل َ ذلـك احلـوارّمواضع كثرية من القرآن الكـريم؛ ذهـب إىل أن

 إنــام يتخيــل صــورة ىل احلقيقــةَ مــن قــال بحدوثــه عــّالواقــع مبــارشة، وأن

 ما يف األمر أنه حوار جرى ـ يف تـصور َّ كام يصف املؤلف ـ، وكلـساذجة 

  .  النفيسالوحياملؤلف ـ من خالل 

  أن نذكر ما قاله يف تقرير تأويله آليات الكتاب العزيز بشأن هـذاوقبل

ُ تـصـوره؛ نقـرأَ فـسادَ، ثم نبـنياحلوار ة التـي  بعـض اآليـات الكريمـًالّوَأ ُّ

  :  هذا احلوار، فيام ييلذكرت

ٍإذ قال ربك للمالئكة إين خالق برشا من طني  ﴿ : اهللا تعاىلقال ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ًُّ َ ٌِّ َ ِ َِ َ َ َْ َْ َ فإذا *ََ َِ

َسويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين  ُ ُ ْ َ ُ ْ َّ
ِ ِ ِ ِ ِِ

َ ُ ََ َ َ َُ ْ َ ْ فسجد املالئكة كلهم *ُ َُ َُّ ُ ُ َ َْ ََ ِ َ

َأمجعون  ُ َ ْ ِ إال إ*َ َبليس استكرب وكان من الكافرين َِّ َ َ َ ِْ ِ َِ ْْ َ َ َ َ َْ ِ*   

َقال َ يا إبليس ما منَعك أن تسجد ملا خلقت بيدي أستكربت أم كنْـت :َ َ ُُ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ َ َْ َ َ َ ََّ َ ُ َ ُ ْ َِ ْ َ َْ َ ِ َ ِ ِ

َمن العالني  ِ ِ
َ َْ*   
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َقال ٍ أنا خري منْه خلقتني من نار وخلقته من طني :َ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ْ َُ َ َ َْ َْ ََ َ ٍَ

ٌ ْ َ*   

َقال ٌاخرج منْها فإنك رجيم َ ف:َ َ ُ
ِ َ َّ ِ َ َ ْ

ِ ِ وإن عليك لعنَتي إىل يوم الدين *ْ ِّ ِ ْ َ ْ ْ ََ ِ ِِ َ ََ َ َّ*  

َقال َ رب فأنظرين إىل يوم يبعثون :َ ُ ََ ْ ُ ْ َ ِِّ َ ِ ِ ْ َ
ِ ْ َ*  

َقال َ فإنك من املنْظرين :َ َِ َ ُْ َِ َ َّ ِ إىل يوم الوقت املعلوم *ِ ُِ ْْ َ ْ ََْ ِْ َ ِ*   

َقال ُ فبعزتك ألغوينَّه:َ َ ِ ْ ُ َ َ ِ َِّ ِ َم أمجعني َ َ ِْ َ َ إال عبادك منْهم املخلصني *ْ ِ َ َّْ ُْ ُ ُ َ َ
ِ َِ ِ*  

َقال ُ فاحلق واحلـق أقـول :َ ُ ْ ْ ََ َّ َُّ ْ ألمـألن جهـنَّم منْـك وممـن تبعـك مـنْهم *ََ َ ُْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ َِ َِ َ َّ َّ ََ َ َ

َأمجعني َ ِْ   .]٨٥ ـ ٧١ص سورة [ ﴾َ

  : ؛ قالَ السابقةِاآليات » آدمأيب« أن أورد صاحب كتاب بعد

ِّالنظـر يف مكونـات احلـوار نؤكـد هنـا عـىل رضورة مراعـاة  بداية ويف«

ّ بني مـا ينبغـي هللا مـن جـالل وعظمـة وعلـو شـأن، وهـو سـبحانه املسافة

، ليس من حيث هـو خملـوق يواجـه خالقـه، وبني إبِّاملصوراخلالق البارئ 

ٍّ، مـرص عـىل ِّ خملوق متمرد عىل أوامر اخلـالقِّأيْوهو ال يزيد يف قدره عن  ُ

  .. هذا من ناحية ..  اجلن منسواء أكان من اإلنس أم معصيته، 

 ناحيــة أخــرى جيــب أن نــستبعد الــصورة الــساذجة التــي يتخيلهــا ومــن

أعنــي صــورة املواجهــة املبــارشة يف هــذا ..  القــصة هــذهَبعــض مــن تنــاولوا 

، ال يـستطيع أن يتجـاوز  مـن الكـونموقعه، فال ريب أن الشيطان يف احلوار

، لعزة، ليجاهبه بتلك املقـوالت اِّرب، مقام ملقام األسنى، فيتطاول إىل اقدره

  . األوهام والظنونُحتدهفاهللا أعىل وأجل من أن تدركه األبصار، أو 

ّ ما نتصوره أن يكون احلوار قد جرى من خالل الوحي النفيس، وغاية
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 أعلـم ـ حـوار ، فهـو ـ واهللاَ من يعلـم الـرس وأخفـىبتفاصيلهالذي أحاط 

ه ، مـن منطلـق اعتقـاداألمر بالـسجود رفض، حني يسجرى يف نفس إبل

، وذلـك ، وآدم مـن طـنينـارِ، فهو من ِبأنه خري من آدم من حيث األصل

،  الكرب والغطرسةإال�ردا عىل ما ثار يف نفسـه من إباء السجود ال تفسري له 

ْفـاخرج  ﴿: وحينئذ جاءه األمر اإلهلي ـ أيضا ـ من طريق الـوحي النفـيس ُ ْ َ

َمنْها ف َ
ٌإنك رجيم ِ َ

ِ َ َّ ِ وإن عليك لعنَتي إىل يـوم الـدين *ِ ِّ ِ ْ َ ْ ْ ََ ِ ِِ َ ََ َ  منهـا فإنـك فـاخرجَّ

وهكذا  ..  ]٧٨ ـ ٧٧:  ص سورة[   ﴾وإن عليك لعنتي إىل يوم الدين* رجيم 

ّ، بكل ما تضمن من حقـائق وأقدار عرب هنايتهإىلسار احلوار  ت عنها كـل ّ

 مجيعا أفضل الصالة وأتم عليهم ، آدم إىل حممدلدن، من رساالت األنبياء

  .)٨٣ (»السالم

ِ؟ ول واا ا !!  

كالمه السابق، عىل النحـو  جتدر اإلشـارة إىل مالحظة عابرة يف وبداية

  : التايل

َ أن نستبعد الـصورة الـساذجة التـي ختيلهـا بعـض مـن جيب«:  قولهّإن ّ

  .» ..يف هذا احلوار أعني صورة املواجهة املبارشة ..  هذه القصة تناولوا

نطوي عىل تطـاول وخـروج عـن إن كالمه هذا ـ كام ال خيفى ـ ي: أقول

دما يـصف مـن يعتقـد بواقعيـة احلـوار، ، عنـ اخللـقِنْسٍجمافاة حلو، اللياقة

ذين يعتقـدون هبـذا هـم  وهو يعلم أن ال،وبأنه جرى يف احلقيقة بالسذاجة

                                      
  .١٥٢ـ  ١٥١، ص  آدمأيبـ  83
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ومــع هــذا ... ا ُ، ودعاهتــِّوحمــدثوها، ِّعلــامء األمــة؛ فقهاؤهــا، ومفــرسوها

  !ٍيتناوهلم بأسلوب عار من األدب والذوق ؟

، حيـث  عىل تضليل ومتويهأيضامه ينطوي  إىل هذا فإن كالوباإلضافة

 وإبليستعاىل  ما جرى من حوار بني اهللا َمْ فهّ يـوهم القارئ بأنأنإنه أراد 

 الفهـم هـذا؛ ) كام زعـمٌّ نفيسٌوليس عىل أنه وحي(ّعىل أنه حوار حقيقي 

َ اشـرتاك بـني مجيـع مـن تنـاولوا القـصة مـن ّ، أو حمـلِليس موضـع إمجـاع

ّن ختيال سـكن  وإنام هو ـ بحسب سياقه وتضليله ـ ال يعدو أن يكو،العلامء

 هذه الـصورة التـي  أما بقية العلامء فال تتخيل،ج فقطّرؤوس بعض السذ

  .يصفها بالساذجة

جيـب (ل عبارته الـسابقة  هبدوء من خال التضليل قد ساقه املؤلفهذا

نـاولوا هـذه القـصة  الساذجة التي يتخيلها بعض من تالصورةأن نستبعد 

  .     إلخ كالمه...) 

  :  نقول لهونحن    

  هؤالء البعض الذين يتخيلون ما تراه صورة ساذجة ؟هم  َمن

ــنو ْم ــساذج، َ ــل ال ــذا التخي ــن ه ــاهم اهللا م ــذين عاف ــة ال ــؤالء البقي  ه

 ما يكون عن رصيح َ، وأبعدرابةّ، وأشد غ أكثر سذاجةّختيالفاستبدلوا به 

  !!؟) ٌّ نفيسٌوحي(ك أنه َلْثِروا مَّ تصـوْ، بأنالعرب، ولغة القرآن الكريم

َ يستطيع أن يسمي لنا عاملا واحدا مهل ِّ ن بقية املفرسين الذين وصفهم ُ

ى أن يكـون ذلـك احلـوار حـدث يف احلقيقـة َ نفـقد » تناولوا القصةَمن«بـ 
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  ؟ )املزعزم( ، وذهب إىل أنه كان حوارا عن طريق الوحي النفيسلواقعوا

  !! مل يفعل ـ مع حرصه عىل أن جيد مؤيدا مهام كان شأنه ـإنه

ٌ يوجد بعض هو أنه الو؛  يسريلسبب !!وما هو بفاعل ِمن أهل العلـم َ ِ
ْ

ذهـب ُ آخـر ٌوبعض، ل بواقعية احلوار، وأجراه عىل احلقيقةوقذهب إىل ال

بل األمة كلها يف هذه املسألة عىل فهـم واحـد، هـو .. ل بغري ذلك وقإىل ال

  .             ٌّ عىل ظاهره؛ حوار حقيقياحلوارأن 

  !!والتبجح ؟..  التضليل والتمويه فلم

    ن اار  ؟َِو

ِّ؟ ومل ذهــب املؤلــف إىل تــصور ِمل ال يكــون احلــوار حقيقيــا: ونتــساءل ِ

  ؟ ّ نفيسٌيْ أنه وحعىلاحلوار 

، وأنه سبحانه ذو العـزة أن اهللا عز وجل له املقام األسمى يرى املؤلف

، وأن إبليس ال يعدو كونه خملوقا حقريا متمـردا عـىل خالقــه، واجلربوت

َّطبه إبليس ويرد عليه مبـارشة بمقام اهللا تعاىل أن خيايليقولذلك ال  ُ ، فـاهللا َُ

 بـني  ـًحقيقـةـ  جـرت ً أو مقاولةًة هناك حماورّنبأ أن نقول نِم ُّأعىل وأجل

  . املؤلف ـيرىاهللا تعاىل وبني إبليس ـ كام 

ّبيد أن َ َّاألمر ال يتطلب كل هذا التحفظ ْ ِ، والتكلفّ ِوالشطط  ّ َ يف تأويل َّ

 ؛» آدمأيب«حـو مـا ذهـب إليـه تـصور صـاحب كتـاب  القصة عـىل نآيات

قاولة تكررت، كـام قوع احلوار يف صورة م تعاىل قد أخربنا بواهللا ّحيث إن

  .يف آيات القصة
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ِاملتفــق عليهــا ومــن القواعــد الراســخة  َّ ِاألصــل يف «: عنــد أهــل العلــمُ ُ ْْ َ

ُالكالم احلقيقة َ ْ َِ
َ ِ َ ْ«) ٨٤(.  

، )٨٥ (»ّ يف معناه احلقيقـيٍ لفظِّالواجب استعامل كل«ّفإن وبناء عىل هذا 

هم، إنـام ِ أو غـريٍف أو حـالٍ أو عاقـدٍن شـارعِ مِمِّ املتكلِ كالمَ إعاملّنأ« كام

 عـن القـرائن التـي ِّ عنـد اخللـوِه عـىل معانيهـا احلقيقيـةِل ألفاظـْيكون بحم

  .)٨٦( » املجازَح إرادةِّرجُت

 إال عنــد عــدم ِّ إىل املجــازيِّ عــن معنــاه احلقيقــيُف اللفــظَْرصُوال يــ«

ــان ــأن؛اإلمك ــذ ْ ب ــرسَرّتع ــة، أو تع ــُت، أو هّت احلقيق ــَرِج صار إىل ُت، في

 ِ كـالمِ إمهـالِ عـدمَ رضورةِّ عـىل املعنـى املجـازيُل الكـالمَمـُاملجاز، وحي

  .)٨٧ (» )ُ يصار إىل املجازُت احلقيقةَرّإذا تعذ (ُق قاعدةَّبَطُالعاقل، وت

َّ حجة جيب العمـل ِ الناسُاستعامل« :ّكام أن من القواعد املقررة كذلك

                                      
ــ٩١١ املتـوىف (السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد، والنظائر األشباهـ  84 ، ص )ه

  أيب حنيفـةمذهب عىلوالنظائر  األشباه. م١٩٩٠ هـ١٤١١ األوىل ط، العلمية الكتب دار، ٦٣

ْالنعامن ــ٩٧٠ املتـوىف (املـرصي نجـيم بـابن املعروف حممد، بن إبراهيم بن الدين زين، ُّ ، ص )ه

  .م١٩٩٩ـ ه١٤١٩ األوىل ط،بريوت -  العلمية الكتب دار، ٥٩

، ٣٠٠، ص بورنـو آل أمحـد بـن دقيصـ حممـد .د، الكليـة الفقـة قواعد إيضاح يف الوجيزـ  85

  .م١٩٩٦ هـ١٤١٦ الرابعة ، طبريوت  -  الرسالة مؤسسة

   .٣١٧السابق، ص ـ  86

 دار، ١/٣٦٧ الـزحييل مـصطفى حممد. د، األربعة املذاهب يف وتطبيقاهتا الفقهية القواعدـ  87

  . م٢٠٠٦ هـ١٤٢٧ األوىل ط، دمشق -  الفكر
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  .)٨٨ (»هبا

 ُل كـالمَمـُحي« :يف لغة التخاطب خاصة فقد قرر أهـل العلـم أنـهما أو 

  .)٨٩ (» عىل ما جرت به عادهتم يف خطاهبمِالناس

ٌّفهــل هنــاك تعــذر أو مــانع رشعــي أو عــريف  ْ ٌّ ٌُ ْ ٌ َحيــتم علينــا أن ال نجــري ُّ ْ ُ ِّ ُ

ِّاحلوار عىل معناه احلقيقي     ؟ يف اللغة ويف الرشع ويف العادة َ

ِوهل هناك رضورة ملجئة، أ ْ ُ ٌو قرينة معتربة ٌ تعـاىل يف يـل كـالم اهللا ولتأٌ

ْقصة السجود، ورص ّ بادعاء أنه ه عن حقيقتهِفَ ِ
ّحوار نفيس«ّ

ِ
  !! ؟»ٌ

ف هنا آليات احلوار ليس له رضورة، وال توجد  املؤلتأويلالواقع أن 

، وتطاوله  إال تصوراته وافرتاضاته، وغروره بنفسهاللهم، معه عليه قرينة

  .ق شيئاوكل هذا ال يغنيه من احل. .عىل أهل العلم بام ال يليق 

ٍأي انتقاص:  أمر؛ وأمر آخرهذا َ من قدر اهللا تعـاىل إذا أجرينـا الكـالمُّ ْ 

 احلـوار املبـارش، وحـدوث حـصول ظـاهره ـ اتباعا لألصل ـ، وقلنـا بعىل

   يف هذه القصة ؟ احلقيقيةاملقاولة 

؛  ـ كام يزعم املؤلف ـ وحيا نفـسيا، أم كان سواء أكان احلوار حقيقياإنه

ل هـو صـاحب العظمـة ، بمعنـى أن اهللا عـز وجـاألمر شيئ يتغري يف فلن

                                      
: عليـه وعلـق ححه، صـ٢٢٣، ص الزرقـا حممـد خالـشي بـن أمحد، الفقهية القواعد رشحـ  88

ــة القواعــد، م١٩٨٩ هـــ١٤٠٩ الثانيــة ط، دمــشق -  القلــم دار ا،الزرقــ أمحــد مــصطفى  الفقهي

  . ٢٩٢ ص الكلية الفقة قواعد إيضاح يف الوجيز، ١/٣٢١ األربعة املذاهب يف وتطبيقاهتا

  .١/٣٣٥ األربعة املذاهب يف وتطبيقاهتا الفقهية القواعدـ  89
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وإبليس ...  وتعاىل وتقدس ، التي ال تتناهىالكامالت، وله ًوالكربياء أبدا

 اهللا، لن يزيد قـدره عـن هـذا قيـد رمحة، مطرود من وق متمردهو هو؛ خمل

العـادل  ـ بالقـايض األعـىلواملـسألة يمكـن تـشبيهها ـ وهللا املثـل .. أنملـة 

الذي حيـاكم كـل شـهر عـرشات العتـاة الفاسـقني اخلـارجني عـىل ، ِالنزيه

مـنهم املجـاوز حلـدود األدب قد يكون ، و وخياطبونهفيخاطبهمالقانون، 

 القـايض الـسامق فـوق منـصة قـدرص هذا مـن َقْفهل أن.. يف الكالم معه 

    ؟القضاء، أو رفع من قدر املجرمني العتاة الفاسقني 

 القرآن الكريم سوف يتبني لنا أن اهللا عز وجل  إننا إذا نظرنا يف آياتثم

هم، وأشـهدهم َن ظهورهم ذريتِ بأنه سبحانه أخذ من بني آدم مأخربناقد 

 كـام قـال سـبحانه يف ــ ﴾َىلَبـ﴿: جـابوا، وأهنم قـد أرهبمعىل أنفسهم بأنه 

َّوإذ أخــذ ربــك مــن بنــي آدم مــن ظهــورهم ذريــ﴿: حمكــم التنزيــل ـ ُ ْ َ َ ْ ُّ َِّ ْ َ َُ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ْتهم ِ ُ َ

ْوأشهدهم عىل أنفسهم ألست بـربكم َ ْ ْ ُْ ِّ َ َِ ُ ََ َ َ َِ ِ ُ ْ ََ ُ َ قـالوا بـىل شـهدنا أن تقولـوا يـوم ؟ْ ْ َ َُ ُُ ْ ََ َ َْ ِ َ َ

َالقيامة إنا كنَّا عن هذا غافلني  َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ َّ ِ َ ا *ْ ُ أو تقولوا إنام أرشك آباؤنـا مـن قبـل وكنـَّ َ ْ ْ َ ُْ َُ ُِ َ َّ َُ َ َ ْ َ ََ ِ

َذرية من بعدهم أف ً َُ ْ ِّ
ِ ِ ِ

ْ َ ْ َتهلكنَا بام فعل املبطلونَّ ُْ َُ َِ
ْ َ َْ ِ ُ ِ    .]١٧٣ ـ ١٧٢: األعرافسورة [ ﴾ُ

من بينها ـ بال ريـب ـ ذرات ّ كانت جمرد ذرات ال وزن هلا، وكان وهذه

، وأيب جهل، وأيب هلب، ّ، وقارون، والنمرود، والسامريوهامان، فرعون

ِّ العـيل ر اهللاْص هـذا مـن قـدَقْفهل أن .. والضاللهم من أئمة الكفر ِوغري

  األعىل ؟  

، املشهد أورد هذا احلوار أو قد » آدمأيب« فإن صاحب كتاب وباملناسبة
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َعـرض عـىل كـل ُت، بـل ذهـب إىل أنـه سـوف ومل ينكر حدوثه عىل احلقيقة

ن حـرضوا َه بـني مـَ موقعـِّبـنيُ ت،ن هذا املشهد يوم القيامـةِ مٌصورةإنسان 

  .)٩٠ (»اإلقرار بعبوديته هللا عىل نفسه بوشهادتهبت وجوده ْثُ، وتاللقاء

، وهذا اإلخبـار ن أين له هبذا التفصيلِمٌوال يدري أحد ُولست أدري 

ٍّعن أمر غيبي    !! ؟ ٍبال دليل من كتاب أو سنةِمن أمور يوم القيامة، ٍْ

 قــد خاطــب الــساموات  ســبحانه بأنــه ـأيــضاـ  أخربنــا اهللا تعــاىل كــام

َثم استو﴿: واألرض، يف قوله سبحانه َ ْ َّ َى إىل السامء وهي دخان فقـال هلـا ُ َ َ َ َ ٌ َ ُ ََ َ َّ
ِ ِ َ ِ

َولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينَا طائعني ًِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ْ ْ َ ََ ََ ََ ً ْ َْ ْ ِ   .]١١: فصلتسورة [ ﴾َ

: ، يف قولـه تعـاىلطب الكفـار يـوم القيامـة سبحانه أنـه سـيخاوأخربنا

ْولو ترى إذ وقفوا عىل رهبم قال ألي﴿ ُ ْ ََ َ ََ َ ُ ْْ ِّ َ َِ َ َ ِ ِ َس هذا بـاحلق قـالوا بـىل وربنَـا قـال َ َُ َ ْ َِّ َ َ ََ ََ ِّ ِ َ

َفذوقوا العذاب بام كنْتم تكفرون ُ َ ُ ُ َُ ْ َْ َ ُ ُ ِ َ َ   .]٣٠: األنعامسورة [ ﴾ْ

ــه فأولئــك الــذين خــرسوا ﴿:  شــأنهّجــل هِوقولــ ُومــن خفــت موازينُ
ِ ِ َِ ََ ُ َ ْ ََّ ََ ُ َ َِّ َ َْ

َأنفسهم يف جهنَّم خالدون  ُُ ِْ َ َ ْ ََ َ ُِ ُ تلفح وجوههم*َ ُ ُ ُ َُ َ ْ َ النَّار وهم فيها كاحلونَ ُ ْ ُ
ِ َِ َ ْأمل  * َُ َ

َ

َتكن آيايت تتىل عليكم فكنْتم هبا تكذبون  ِّ َُ ْ َ َْ ُ ُ ُُ ُ ْ ُ ََ ْ ِْ َ َ َ ُ قالوا ربنَا غلبت علينَا شـقوتنَا *ِ َ ْ َ َّْ َِ َ َ َُ ْ َ َ

َوكنَّا قوما ضالني  َِّ ً ْ ََ َ ربنَا أخرجنَا منْها فإن عدنا فإنا ظاملون *ُ ُ َ َ ْ َِ َِّ َ ِْ ُِ َ ْ َِّ ْ َ ُال اخسئوا َق* َ َ ْ َ

ِفيها وال تكلمون 
ُ ِّ ََ ُ َ َ

ا فـاغفر لنَـا *ِ َ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنَـا آمنـَّ ُْ َ َ
ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ََّ َ َ ْ ٌُ ِ َ َّ ِ

َوارمحنَا وأنت خري الرامحني  َ ْ َِ ِ
َّ ْ ُْ َ ْ َ َ ِ فاختذمتوهم سخريا حتـى أنـسوكم ذكـري *َ ِْ ُ َِ ِ

ْ َ ْ ُْ َ �ْ ََّ ْ ُ ُ ْ ََّ

َوكنْتم منْهم تضحكون ُ َ ُ َْ َ ُْ ْ
ِ َإين جزيتهم اليوم بام صربوا أهنم هـم الفـائزون *  ُ َُ َ ِِّ ْ ُْ ْ َّ ُ َ َ َ ُُ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ُ ِ
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َ قال كم لبثتم يف األرض عـدد سـنني * َِ ِ
َ َ ُِ ْ ْ َْ ْ َ َِ ْ َِ ٍقـالوا لبثنَـا يومـا أو بعـض يـوم * َ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ً ْ َِ َ ُ

َفاسأل العادين  ِّ َ ْ ِ َ ْ ْ قال إن لبثتم إال قلـيال لـو أنكـم *َ ُْ َّ َُ ْ َ َّ َ ًَ َ ْ ْ َِ ِ َكنْـتم تعلمـونِِ ُ َْ ْ َ ُ سـورة [ ﴾ُ

  .]١١٤ ـ ١٠٣: املؤمنون

  ذلك احلوار وتلك املقاولة التي ستجري يوم القيامة بني اهللا جـلفهل

 يـوم الـدين ـ وبـني وملـك، ، وملـك امللـوكُّ ـ وهـو رب األربـابجاللـه

ص ِنقُي؛  ـالعاملنيّالكفار ـ وهم أحقر وأذل خلق اهللا يوم يقوم الناس لرب 

  ، تبارك وتعاىل ؟ املليك املقتدرمن قدر اهللا

ٌ أن املؤلف سيقول إنه حوارأم ِّ  ّنفيسال ِ سوف يكون عن طريق الوحيّ

  !!أيضا ؟

ِّ إىل ما سبق من وجوه إبطال تأويل املؤلـف للحـوار عـىل أنـه ونضيف

  :فنقول، )ٌّ نفيسٌوحي(

 ـ كـام ّ ـ جدال ـ أن احلوار قد جرى عن طريق الوحي النفيسسنفرتض

، حيث إن اهللا تعاىل قد اطلـع عـىل مـا يف نفـس إبلـيس مـن ـملؤلف يزعم ا

ّ بالسجود آلدم، فرد اهللا عليه بناء عىل ما علم اهللالتكرب عىل اخلضوع ألمر 

  .مما يف نفس إبليس

�، فأعـد ردا يف نفـسه؛ كيف علم إبليس ما يف نفس اهللالكن ْ، أو حدثتـه ّ ّ

  !!؟ باجلواب، دون أن يسمع من اهللا شيئا هُنفس

 لكـل قـول ّعدُهل كان إبليس يعلم ما سيقوله اهللا له، في:  أخرىبعبارة

ُّ قوال يرد به عليه، حتى انتهت املقاولة ؟العزةِّمن رب  َُ !!  
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، فـاهللا وحـده هـو  مسلم ـ عاملا كـان أم غـري عـامل ـ هذا ما ال يقول بهّنإ

 أحـد ، وال يملكلع وحده عىل رسائر خلقهّطَ، وي الرس وأخفىيعلمالذي 

، اهللا، فضال عن أن يعلم ما يف نفس ق مثله خملونفسمن اخللق أن يعلم ما 

ِتعلـم مـا يف ﴿: ـ  ×ه عيسى ِه ورسولِّحكاية عن نبيـ وصدق اهللا فيام قال  َ ُ َ ْ َ

ِنفيس وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب ُ َُ ْ َ َُ َ َُّ ْ َْ َ ْْ َّ َ ََ ََ َِ ِ   .]١١٦: املائدةسورة [ ﴾ِِ

  :  آخرا، وليسوأخريا

، وقـد أحـاط إبلـيس املؤلف يقول بأن كل ما جـرى كـان يف نفـس إن

 الـسجودن يعلم الرس وأخفى، وملا علم اهللا ما نفـسه مـن إبـاء َبتفاصيله م

ِّبدافع الكرب والغطرسة طرده ولعنه، أو عىل حد عبارة املؤلـف وحينئـذ «: ّ

ْفاخ﴿: ّ ـ أيضا ـ من طريق الوحي النفيسّ األمر اإلهليجاءه َرج منْها فإنك َ َّ ِ َ َ ْ
ِ

ُ

ٌرجيم  َ
ِ وإن عليك لعنَتي إىل يوم الدين *ِ ِّ ِ ْ َ ْ ْ ََ ِ ِِ َ ََ َ   .)٩١ (» ]٧٨ ـ ٧٧: صسورة [ }َّ

ن ِمـ قد طرد إبليس ولعنه وغضب عليـه  جيوز أن يكون اهللا تعاىلفهل

 وإنام ...ن آدم ِ مٍ، أو انتقاصٍ، أو إباءٍ اعرتاضِ كلمةُةّ أيمنهأن تصـدر غري 

  !! بخاطره ؟جال يف نفسه، وما ََّرس عىل ما أحاسبه اهللا

ال حياسـب فإنـه سـبحانه  ؛ هذا ال جيوز يف حـق اهللا بمقتـىض عدلـهّإن

 أن يتقرر مصري إبلـيس ٌ، وحماليم عليه احلجة يقأنأحدا أو يعاقبه إال بعد 

 فيام وضـعه اهللا فيه بناء عىل حـديث َويوضـع،  الرهيبَ ذلك الوعيدَوينال

  . الكتامنَّطيو، نفس الَحبيسكان 
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 بنــاء عــىل مــا علــم ســبحانه بــام اســبهحي أوًا  أحــدِعاقــب كــان اهللا يولــو

؛ فلــامذا أرســل  أن يــصدر منــه يشءغــرين ِ، ومــالــشخصســيكون عليــه 

ُإىل الناس مبرشين ومنذرين َالرسل  بأن منهم من ال يفيده تعاىل، مع علمه ِّ

  ؟ والكفرانالفسوق  أنه من أهلسبحانهاإلنذار، ألنه قد سبق يف علمه 

ّ اهللا عز وجل ّإن رسـل هلـم الرسـل ليقـيم احلجـة ، وأ يعملونقْلاخلترك ّ

َرسـال مبـرشين ومنْـذرين لـئال يكـون ﴿ : احلـاكمنيأحكم، كام قال عليهم َّ ًُ َ َ َ َ ََ ِِّ ِِ ُ ُ ُ ُِ

ًللنَّاس عىل اهللاَِّ حجة بعد الرسل وكان اهللاَُّ عزيزا حكيام ُ ُّ
ِ ِ

َ َ ْ َ َّ ًُ َ َِ َ ٌَ ِ َ َ   .]١٦٥: النساءسورة [ ﴾ِ

م ِ مل تكن بناء عىل مـا علـُاهّه إيُ ومعاقبتَ إلبليس اهللاُِ هذا فمحاسبةوعىل

َ، بل كانت باإلضافة إىل هذا بناء عىل ما صدفقطسبحانه  ن ِن إبليس مِر مً

ــل، ٍّ عمــيلٍ وعــصيانٍفــسق ه عــن ِوامتناعــ، ه عــىل أمــر اهللاِ يف اعرتاضــَّمتث

ِ وتكربآدم ، وتعاليه عىل موالهِاخلضوع لتكليف ه بـام ال يليـق يف ِمّ، وتكلهّ

 الـصدر، مكنونحقيقة وواقعا، ال يف جرى كل هذا ..  األرباب ِّحق رب

هذا هو الـذي ينـسجم مـع رشع اهللا وعدلـه سـبحانه، .. وحديث النفس 

  . يتضمنه رصيح القرآن املجيدماوهو 

 » آدمأيب«إن هذا الذي يتـأول بـه صـاحب كتـاب : أن نقول ويؤسـفنا

ّ، جيب أن تنَزه عنه ُ اهللا حمض خيالِاتآي   .، ومبادئ الرشع الغيبقضاياُ

َوقف عقله  أجدر به أن يوفر عىل نفسه وعلينا الوقت واجلهد، فيوكان َ ِ

 الغيــب مــسائله يف ِتاَحَطَ وشــِيــالاخلِوح ُمجــن ِمــَوده، ويكــبح حــدعنــد 

  . عىل اهللا ما ال يعلمَ والدين، وال يقوليامنواإل
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   ا وت ا  ه ارة

، والتخــيالت  إننــا لــو فتحنــا البــاب ملثــل هــذه التــأويالت اجلاحمــةثــم

ِ، ولوجـد كـل صـاحب ن شاء يف ديـن اهللا مـا شـاءنَ ملقال؛ الفاسدة ِ ُّ  ٍلـةْحَ

ٍرأي، أو ٍ ضالةٍ أو بدعةٍفاسدة ّ يف باب التأويـل املتعـسف واملتكلـف ٍ لقيطْ ِّ

ِ، هادمة لرشع أحكم ينِّ ضارة بالدأهدافد من  ينفذ منها إىل ما يريًفرصة ْ
ٍ ِ

  . احلاكمني

 بـه عـام ِدْعـُ، والبية هلدم الدين وتفريغه مـن حمتـواه دخلت الباطنوهل

ُن باب التأويل الفاسد، الـذي ال يـسوغ رشعـا وال عقـالِ إال م،أنزل اهللا َ ،

، ِّ املـدمر مـن جديـدَ هذا البابليفتح » آدمأيب« كتابواليوم يأيت صاحب 

بـدعوى أن هـذه رؤيـة ،  آليات القرآنٍ فاسدةٍ جاحمةٍبتأويالتعندما يأيت 

  !!   ها ِّ كلاألمة، خفيت عن مستنرية واعية

،  يف فهمهــاَ آليــات القــرآن الكــريم والتعــسفَ التأويــل الفاســدإن

ِ عن ظواهرها بغـري مقـتض وال قرينـة؛ مـفهاْرص يف َفّوالتكل ن شـأنه أن ٍ

، ويفـيض إىل تعطيـل شـعائره مـضـمونهغـه مـن ، ويفريضيع معامل الـدين

 وقـع ، الـذيمواضعه، وهو صورة من صور حتريف الكلم عن ورشائعه

  .فيه اليهود والنصارى من قبل

 أن من شأن هذا التأويل الفاسد الذي يتجاهل ضوابط اللغـة، وال كام

ُن شأنه أن يفقدها معايريهـا ومقاييـسها، ِ أو جمازها؛ محقيقتهايتامشى مع 

  .، ويف هذا ما فيه من آثار ماحقة، وأخطار حمدقةإليهاتي يرجع الناس ال
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 التعامل مع آيات القرآن الكريم جيب أن يكون منضبطا بمحكامت إن

، سلفنا الصالح والراسخني يف العلم، وفهم  اللغة العربيةوقواعدالرشع، 

تهاداتنــا إىل آيــات الكتــاب ع اجِضُ آراءنــا ونخــنعــرضكــام أننــا جيــب أن 

  . ، وليس العكسلعزيزا
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اا   

ة ماب  ا »أآد «  

 قفة متأنيـة ملناقـشة الفكـرة األساسـية لكتـابِ يف هذا الفصل وونقف 

، عىل نحو ما عرضناها ـ )اإلنسان(و ) ََرشالب( وهي التفريق بني ،» آدمأيب«

 هذا، لنكـشف عـن بطالهنـا بحثنال من نقال عن املؤلف ـ يف الفصل األو

 أية حجة، بالرغم مما عىلوهتافتها، ونبني أهنا عارية من الصحة، ال تستند 

  . ادعاه املؤلف أدلة

َ اإلشارة إىل أن املؤلف مل يقدم أدلة عىل فكرته سوى توجتدر ه يف ِفُّعـسِّ

ِه إىل التأويل الفاسد، وافرتاضاته، وحتكمهِوئُ، وجلاآلياتفهم  ُّ ِ وبعده عن َ
ْ ُ

ُّ، وكل ما ادعى أنه أدلة ال تسعفه يف يشء، وكلها ال وزن هلا يف املوضوعية ُّ

 َس اإلرهـابَ مـارْ القرآن والسنة واللغـة، وإن زعـم غـري ذلـك، أومعيار

َ بحق مَّالفكري   .عنهمـ هو ـ ّ وشذ خالفهمن ِّ

 ق    نموا وا ا آن واا  

 بـنيحقيقة ال ريب لدينا فيها؛ هي أن «: » آدمأيب«اب  صاحب كتقال

لفـظ عـام يف كـل ) البرش(عموما وخصوصا مطلقا، فـ ) البرش واإلنسان(

 عىل سـطح األرض، يـسري عـىل قـدمني، منتـصب القامـة، و ظهرخملوق 

َّ كـان مكلفـا بمعرفـة اهللا وعبادتـه، فكـل مـنلفظ خاص بكل ) اإلنسان(
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  .)٩٢ (»ساناإنسان برش، وليس كل برش إن

  بوجود آدم عليه السالم، وآدم ـ عىل هـذا ـ هـويبدأ« اإلنسانّيقرر أن و

بني آدم والبرش الذين بادوا ، وال عالقة )البرشأبو (، وليس ) اإلنسانأبو(

، اللهـم إال تلـك العالقـة ّ لظهور ذلك النسل اآلدمـي اجلديـد متهيدا،لهْقب

   .)٩٣ (»، باعتباره من نسلهمالتذكاريةالعامة 

القـرآن ال يف ، و أنه ال فـرق يف اللغـة هوسف نظرية املؤلفنَْ ما يوأول

، وذلـك عـىل  ذهب إليه خيالهباملعنى الذي واإلنسان، البرش، بني ةوالسن

  : النحو التايل

            :  اأ

، معامجها عىل أن اإلنـسان هـو البـرش يف ٌ؛ فإن اإلمجاع حاصل اللغةأما

، ن، وأن آدم أبو البـرش، وأبـو اإلنـسان، وأبـو النـاس هو اإلنساالبرشوأن 

  :، فيام ييلاملعاجم اللغوية ما يفي باملطلوبن ِ مْذكرَون.. وأبو البرشية 

ُاإلنس«:  يف القـاموس املحيطجاء ْ َالبـرش، كاإلنسان: ِ ٌّإنـيس ، الواحدَ
ِ ْ ِ ،

ٌّوأنيس
ِ َ ٌّأنـايس: مجـع. َ

ِ َوقـر، َ ُأ حييـى بـن احلـَ َ ْ ِارث َ َوأنـا﴿ِ َ ً كثـرياَِيسَ
ِ سـورة [ ﴾َ

ٌ بالتخفيف، وأناسية وآناس]٤٩: الفرقان ٌَ
ٌإنـسان، وباهلـاء: ُواملـرأة. ِ َ ٌعاميـة: ْ َّ ِّ ،

  .)٩٤ (»الناس: اسَُنواأل
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ُالبرش«:  أيضاوفيه َ ً حمركة ـَ ًاإلنـسان ذكـرا أو أنثـى، واحـدا أو مجعـا، :  ـَّ ً َ ً َ ُْ َ ْ ُْ َ ِ

َوقد يثنَّى، ًوجيمع أبشارا ُ ْ ُ َ ْ ٍجلد اإلنسان، قيل وغريه، مجع برشة،ُظاهر : وـ، ُ ِ ِ
َ َ َ ُ ِ َ ِْ ْ ِ ِ 

ٌوأبشار   .)٩٥ (» )جج(: ْ

ْاإلنس«:  خمتار الصحاحويف َالبرش: ِ َ«) ٩٦(.   

َالبــرش«: عجــم الوســيط املويف ــسان : َ َّالواحــد واجلمــع واملــذكر (اإلن

َ، وقد يثنَّى) فيه سواءثَّواملؤن    .)٩٧ (»ُ وجيمع عىل أبشار،ُ

َ، ومجلــة الــصفات التــي متيــز  خــالف البهيميــة:اإلنــسانية«:  أيــضاوفيــه ُ

    .)٩٨ (»ّ أو مجلة أفراد النوع البرشي التي تصدق عليها هذه الصفات،اإلنسان

ْطفقن ولو َا نتتبع معاجم اللغة ـ قديمها وحديثها، مبسوطها وَِ َ َ َ
ِ

هـا َوجيزّ

َومتوسطها أنـه ال فـرق يشء واحد؛ وهـو جد سوى َفلن نيف هذا املعنى  ـ ِّ

َ، وأهنام ذوا معنى واحدإلنسان والبرشبني ا ّ .  

ــه  هــذه احلقيقــة الناصــعةيعلــم » آدمأيب« كتــاب ومؤلــف ــار أن ، باعتب

َّ يف أنه لو شم رائحة تفريـق بـني ٍّ شكِليس من يف علم اللغة، ومتخصص

 لـصنع � حتـى لـو كـان وجهـا شـاذا، من كتب اللغةٍّأيالبرش واإلنسان يف 

  .   جيدولن، لكنه مل  الدنيا ضجيجامنها براهني وحججا، وراح يمأل
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ّ إنه نفسه أقر بأن مجيع ابل ) بـرش(لبـاحثني يف اللغـة يـستخدمون لفـظ َ

  .)إنسان( مرادف للفظ أنهعىل 

  !!َّ رده هذا اإلمجاع إىل الصواب ؟فهل

   !! كال

َ راح َخيطئ مجيعبل ِّ فيام أمجعـوا عليـه مـن ِوالعلامء الراسخني  الباحثني ُ

، وقرر ـ يف غرور وبال دليل ـ بأهنم وقعوا واإلنسان البرش عدم التفرقة بني

، وعندما فهمـوا كـذلك معـه أن الفهميف خطأ مشرتك عندما فهموا ذلك 

  . اتآدم هو أول املخلوق

  :  ْ إذ قال،ُّ نص كالمهوهذا

 من أن كل افرتاض لتفسري نشأة اللغة له نصيب، ولو ضئيل  والواقع«

 غـري صـورة مكتملـة، يفلتنسج ثوب اللغـة ، فكل اآلراء جتتمع الصواب

 مـن واإلنـسانَأهنا مجيعا وقعت يف خطـأ مـشرتك هـو خلطهـا بـني البـرش 

 القريبة الزمنية، وتصورها أن اهتداء اإلنسان للغة كان خالل الفرتة ناحية

مـن .. التي عاشها اإلنسان منذ آدم عليه السالم باعتباره أول املخلوقات 

    .)٩٩ (»ناحية أخرى

ِ املرء ليتملكه العجب من هذهّإن
ُ َ ُ ّ ، التي يرسلها دون  اجلزافيةِحكاماأل َ

  !!، وهي ال تعدو أن تكون رمجا بالغيب برهاندليل أو 
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    اآن ا ب

عـىل ، )إنـسان ( و)َرشَبـ(: ِّ القرآن الكريم فلـم يفـرق بـني كلمتـيوأما

ِالرغم ْ ) َرشَالبـ (ّ أنِائهعّواد، نهامّ أن القرآن الكريم فرق بيِّاملؤلفم ْ زعِ منَّ

عكـس ب ،ين وال عبـادة وال رشعِفـني بـدَّ كـانوا غـري مكلنَم يف القرآن هم

ْحرصه عىل ت، و)اإلنسان(
، كام هي عادتـه ر هذا االدعاء يف كتابه كثريااكرِ

  . التكراريف 

 ملـا ذهـب َ، والناقـضة لرأيـهَ املبطلةَ القرآن الرصحيةِر آياتُكْذَ أن نوقبل

ّ أن البرش يف القرآن يطلق عىل املخلوق الـذي مل يكـن مكلفـا نِمُخياله إليه 

  . لشأنمنا كثريا يف هذا اهي،  رمحه اهللاِّ األصفهاينللراغب كالما ِوردُبدين؛ ن

َّوخص« :»الراغب« قال ِ يف القـرآن كـل موضــع اعتـرب مـن اإلنـسان؛ ُ ُ ُّ

ّجث ِوهو الذي﴿: ، نحوََرشه، بلفظ البُ وظاهرُتهُ َّ َ ً خلق من املاء برشاَُ َْ َ َ
ِ ِ َ َ سورة [ ﴾َ

ٍإين خالق بـرشا مـن طـني﴿: ّ، وقال عز وجل]٥٤:الفرقان ِ ِ ِ
ْ ًَ َ ٌِّ ، ]٧١ :صسـورة [ ﴾ِ

ّوملا أراد الكفار الغض من األنبياء اعتربوا ذلك فقالوا ُإن هـذا إال قـول ﴿: ّ َّْ َ ِْ ِ

ِالبرش َ َ ِأبرشا منَّا واح﴿: ، وقال تعاىل]٢٥ :املدثرسورة [ ﴾ْ ِ ً َ َ ُدا نتبعهَ ُ ِ َّ َ  :القمرسورة [ ﴾ً

ُما أنتم إال بـرش مثلنـا﴿، ]٢٤ َّْ ِ
ٌ َ َ ِ ْ ُ ْ ِأنـؤمن لبـرشين مثلنـا﴿، ]١٥ :يـسسـورة [ ﴾َ ْ ِ ِ ِِ ْ َ َُ َ ْ ُ َ﴾ 

َفقالوا أبرش هيدوننا﴿، ]٤٧:املؤمنونسورة [ ُ ْ ٌَ َ َ َ ُ : ، وعىل هذا قال]٦:التغـابنسورة [ ﴾َ

ْإنام أنا بـرش مـثلكم﴿ ُ ُ ْ ِ
ٌ َ َ َ ََّ ّ، تنبيهـا أن النـاس يتـساوون يف ]١١٠:الكهـفسـورة [ ﴾ِ

البرشية، وإنام يتفاضـلون بـام خيتـصون بـه مـن املعـارف اجلليلـة واألعـامل 

َّيـوحى إيل﴿: اجلميلة، ولذلك قـال بعـده َ ِ ، تنبيهـا أين ]١١٠:الكهـفسـورة  [﴾ُ
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    .)١٠٠ (»ّبذلك متيزت عنكم

يف القرآن، وأهنا تطلـق ) َرشَب( حول إطالق كلمة »الراغب«الم  كهذا

َوأن البرش هم الناس، والناس هم البرش،  عىل اإلنساناحلكيم الذكر يف َ َ ّ .  

   ن              ا ن ُح اآن

ه ِتوحيـدِّة رهبـم ومعرفـ بمكلفنيّ كان املؤلف يزعم أن البرش غري وإذا

وق له هذه  ـ يف القرآن ـ خاص باإلنسان؛ فنحن نسالتكليف، وأن ِوعبادته

  :  يأيتفيام،  رصاحةالتي هتدم زعمهاآليات 

ِوما هي إال ذكرى للبرش﴿:  اهللا تعاىلقال َ َ َْ َِّ ِ
َ َ َْ ِ   .]٣١: املدثرسورة [ ﴾ِ

ِنذيرا للبرش﴿:  سبحانهوقال َ َ ْ
ِ ِ

ً   .]٣٦: املدثرسورة [ ﴾َ

صارى نحـن أبنَـاء اهللاَِّ وأحبـاؤه ﴿:  عز وجلوقال ُوقالت اليهود والنـَّ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َُ ِ َِ َُ ََ ْ َ َ

ْقل  ُفلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم برش ممن خلق يغفـر ملـن يـشاء ويعـذب ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُِّ َ ُ ِّ َُ ُ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِْ َ َ َْ َّ ٌ َ ُ ْ َُ ُ ُِ ِ ِ

ُمن يشاء ََ َ   .]١٨: املائدةسورة [ ﴾ْ

ِ عز من قائلوقال ُذلك بأنه كانت تـأتيهم رسـلهم بالبينَـات فقـالوا ﴿: َّ ْ َُ َ َِ ِ ِ
ِّ َ ُ ُِ ِْ ُ ُ ْ ِ ْ ََ َ َّْ َ َ

َأبرش هيدوننَ ُ ْ ٌَ َ َ   .]٦: التغابن سورة[ ﴾اَ

ٌقـل إنـام أنـا بـرش مـثلكم يـوحى إيل أنـام إهلكـم إلـه ﴿:  جل شأنهوقال َ ُ ََ ُ ِْ ِ ِ ِْ َ َّ ْ َُ ُُ َ َّ َ ََّ ََ ْ ُِ
ٌ َ

ٌواحد ِ
  .]١١٠: الكهفسورة [ ﴾َ

َمـا كـان لبـرش أن يؤتيـه اهللاَُّ الكتـاب واحلكـم ﴿ : تبـارك وتعـاىلوقال ُ َْ ْ ْ ََ َ ُ َ ُ ََ ِ ِ ِْ ْ ََ ٍ َ

                                      
ــ ٥٠٢ َّاملتـوىف (ّاألصفهاين بالراغب املعروف حممد بن احلسني ،مفردات ألفاظ القرآنـ  100  ،)ه

  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢ ط األوىل ، دمشق-  دار القلم ، داووديعدنان حتقيق صفوان ،١٢٥ـ ١٢٤ص 

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 

ـ ٨٥  ـ

ُوالنُّبوة ثم يق َُ َّ ُ ََّ َول للنَّاس كونوا عبادا يل من دون اهللاَِّ ولكن كونوا ربانيني بام َ َِ َ ِّ َّ ْ َ ُ ْ ً َ
ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َُ َِ ِ ِ

َكنْتم تعلمون الكتاب وبام كنْتم تدرسون َُ ُ ْ َ ُ ْْ َ ُ َ ُ ُُ ُِ َ َ َ
ِ ْ   .]٧٩: آل عمرانسورة [ ﴾ِّ

ِومــا كــان لبــرش أن يكلمــه اهللاَُّ إال وحيــا أو مــ﴿ : تعــاىلوقــال ِ
ْ ً ْ َ ُ ُ َ ََ ََّ ِِّ َ ََ ْ ٍَ َ ِن وراء َ

َ َ ْ

ٌحجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه مـا يـشاء إنـه عـيل حكـيم ُ َ َ ُ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ ُ ُ ْ ٌَّ َ َّ ِ َِ ْ َِ ً َ َ سـورة [ ﴾ٍ

  .]٥١: الشورى

ًقل سبحان ريب هل كنْت إال برشا رسوال ﴿:  سبحانهوقال َّ ْ ُْ َ َ ًُ َ َُ ِّ َ ِْ ُ َ َ َ وما منَع *ُ ََ َ

َالنَّاس أن يؤمنُوا إذ جاءهم اهلدى  ُ ْ ُ َُ َ ُ َْ ِْ ِ ْ ًإال أن قـالوا أبعـث اهللاَُّ بـرشا رسـوالَ ُ َُّ َ ً َ َ َ ََ َ َْ َ ِ﴾ 

  .]٩٤، ٩٣: اإلرساءسورة [

ِقالــت رســلهم أيف اهللاَِّ شــك فــاطر الــساموات ﴿ : جــل جاللــهوقــال ِ
َ َُ َّ ْ ُ ُِ َ ٌَّ َ ِ َ ُ َْ

�واألرض يدعوكم ليغفر لكـم مـن ذنـوبكم ويـؤخركم إىل أجـل مـسمى  َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ٍْ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ ِ ُ ُِّ َ ُُ ُِ ُ ُْ ِ ِ َِ ْْ ِ َ

َلوا إن أنتم إال برش مثلنَا تريدون أن تصدونا عام كان يعبـد آباؤنـا فأتونـا َقا ُ َ ُ َ ُّ َ ُ ُ ُ ْْ َ َ ْ َ ْ ُْ َ ََ ُ ْ َ ُ ََ َّ َْ َِ ُ َّ ُِ
ٌ

ِ ِ

ٍبسلطان مبني ِ ُِ ُ
ٍ َ ُّقالت هلم رسلهم إن نحن إال برش مثلكم ولكن اهللاََّ يمـن * ْ َ َّ َ َ ُ ْ ُُ ْ ْ ُ ُ ْ

ِ َِ ُ َّ ُ َُ ْ ْ ٌَ َ ِْ َِ ُ َ

ِعىل من يشاء من عباده ِ ِ ِ
َ ْ َ ُْ ََ َ َ وما كان لنَا أن نأتيكم بـسلطان إال بـإذن اهللاَِّ وعـىل َ َ َ َ َ

ِ ٍْ َ ْ َِ ِِ َِّ ْ َُ ْ َُ ِ ْ َ َ َ

َاهللاَِّ فليتوكل املؤمنُون ُْ َِ ْ ِ َّ َ ََ   .]١١ـ  ١٠: إبراهيمسورة [ ﴾ْ

ّفهذه اآليات وغريها تبطل االدعاء بأن ا ْ ُ لقرآن ال يطلق لفظ البرش إال ُ

َّ مل يكلـف بمعرفـة اهللا الـذيعىل املخلوق   مل يكونـوا البـرش، وأن وعبادتـهُ

َّ، وأن اإلنسان وحده هو املكلف بعبادة اهللاَّمكلفني ْ.   

نـذيرا :  اهللا ـ مـثال ـلقـال ولو كان التكليـف واإلنـذار لإلنـسان وحـده

وما منع  .. والنبوةما كان إلنسان أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم .. لإلنسان 
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  .إىل آخر اآليات ... نسانا رسوال إالناس أن يؤمنوا إال أن قالوا أبعث اهللا

ِجتمـع ـ  ومثلهـا يف القـرآن كثـري  ـ اآليـاتهـذهّوهكذا يظهـر جليـا أن  ُ

ّ اهللا تعاىل قد كلف البرش، وجعـل مـنهم أنِّوتؤكد ـ منفردة وجمتمعة ـ عىل 

  .  رصاط اهللا املستقيمإىل، الذين هيدون الناس األنبياء واملرسلني

� هذا مرصا عـىل القـول بـأن بعد » آدميبأ« ال يزال صاحب كتاب فهل

 هــو املخلــوق الــذي يــسري عــىل قــدمني،  بالبــرش يف القــرآن الكــريماملــراد

جمردون من ) البرش أي ( َّ غري مكلف بدين، كام أهنم لكنه، منتصب القامة

ّإىل آخــر مــا صــب علــيهم مــن ...  الرقــي عــن، بعيــدون العقــل والفــؤاد

إىل ... َّ مكلفا عاقال راقيـا كاننسان هو من ، بينام اإلراتاإلهانات واحلقا

  !!  آخر ما خلع عليه من كامالت ؟

  :   اّ ج 

ِّ تفــرق كــذلك بــني البــرش واإلنــسان، بتلــك التفرقــة  الــسنة فلــموأمــا

 أيب«ِّ ال وجـود هلـا إال يف خيـال صـاحبها مؤلـف كتـاب والتـي، املزعومة

  :  الدالة عىل ما نقول األحاديث الصحيحة الرصحيةبعض وهذه ،»آدم

ِّعن أم سلمة، عن النَّبي  َ َ ِِّ ِ َ ََ َ ُ َقال ×ْ َّإنام أنا برش، وإنكـم ختتـصمون إيل«: َ ُ ْ ََ ِ ِ َِ ِ َ َّ َ َّْ َ ُ َ ٌَ َ َ ،

َولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجتـه مـن بعـض، فأقـيض عـىل نحـو مـا  َ ِْ ْ ْ َ ْ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َْ ٍ ِ َ َُ ُ َّ َ

ْأسمع، فمن قضيت له من ُ ْ ْ ُ
ِ َ ُ َ َ ََ َ ْ ً حق أخيه شيئا، فال يأخذه فإنام أقطع له قطعـة َ ْ َ ْ َ ْ ََ ُ ُ ُ َ ْ َ

ِ ِ َِ َ ََ َّ ِ ُ ْ َ ًَ ِّ

ِمن النَّار َ
ِ« )١٠١(.  

                                      
ِاألحكامرواه البخاري يف ك ـ  101 َ ْ ِموعظة ب َ َِ ْ ِاإلمام َ َ ِللخصوم ِ ُُ ْ =  ومـسلم، ٧١٦٨ رقم ٩/٦٩ ِ
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ــه  حــديث الــشفاعة الطويــليفو ُفيقــول بعــض  ... «: ×، جــاء قول ْ َ َُ ُ َ

ْأال ترون إىل ما أنتم فيه، إىل ما بلغكم؟ أال تنْظرون إىل مـن: ِالنَّاس َ َْ ُ ْ َ ْ َ ََ َ َِ ِ َِ ُ ََ ُ ْ ََ َ ََ َ َُ َ ِ ُ يـشفع ِ ََ ْ

اس ِلكم إىل ربكم، فيقول بعض النـَّ ُ ْ َ َ ُِّ َُ َ ْ َ ُْ َُ َأبـوكم آدم فيأتونـه فيقولـون: ِ ُ َ َُ َ ُ َ َ َُ ُ ْ ُ ْ ُ ُيـا آدم : َ َ َ

َأنت أبو البرش، خلقك  َ َ َ ِ َ ََ ُ َ ِبيـده، ونفـخ فيـك مـن روحـهاهللاُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ََ َ َ َ َوأمـر املالئكـة  ،ِ ََ ِ َ َ َ َ َ

َفسجدوا لك، وأسكنَك اجلنَّة، ََ ْ ََ ََ َ َ ََ ِ أال تشفع لنَا إىل ربك، أال ترى ما نحن فيه ُ ِ
ُ ْ ِّ َُ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ِ َ ْ

َوما بلغنَا؟ َ َ ََ ...«١٠٢ ( ا(.  

ِّعن أيب هريرة، عن النَّبي و َ َِ ِ َِ ََ ْ ُْ َ قال×َ َما من األنبياء نبي إال أعطـي مـا «: َ َ ٌّ َ
ِ ِْ ُ َّ ِ ِ َِ ِْ

َ ََ

ِمثله آمن عليه البرش، وإنام كان الذ ِ َِّ ََ َْ َ ََّ ِ َ َ ْ َ ُُ َ ُي أوتيت وحيـا أوحـاه َ َ ْ ً ْ ََ ُُ ُإيل، فـأرجو اهللاُ ِ ْ ََّ َ َ ِ

ِأن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ِ
َ َ ْ ََ ْ َ ً ِ َ ُ َ َ ْْ َُ َ َ«) ١٠٣(.  

َسمرةوعن  َ ُ ِبن َ ٍجنْدب ْ ُ اس إنـام أنـا « :قال×  ّ أن رسول اهللاُِ َيا أهيـا النـَّ ََّ ََ ُِّ ُ ََ

ِبرش رسول أذكركم ب ْ ُ ُ َُ ِّ َ ُ ٌ ٌ َ     .)١٠٤ (» ...اهللا َ

 »آدم« ّبأنِوأمثاهلا األحاديث الصحيحة هذه  نجد الترصيح يف وهكذا

                                                                                         
ِاحلكميف ك األقضية ب =  ْ ُ ِبالظاهر، ْ ِ َّ ِواللحن ِ ْ ِباحلجة ََّ

َّ ُ ْ    .١٧١٣رقم ٣/١٣٣٧ ِ

َحلَأ«ومعنى  ِأفطن حلجته :»نْ
ّ َُ   .وأبلغ وأفصح ،ْ

َّإنـا ﴿ :تعاىل ب قول اهللاِ ِاءْاألنبي ِيثأحاده البخاري يف ك رواـ  102 َأرسـلنا ِ ْ َ ْ ًنوحـا َ َإىل ُ ِقومـه ِ ِ
ْ ْأن َ َ 

ْأنذر
ِ ْ َقومك َ َ ْ َأدنـى ب  اإليـامنك ، ومسلم يف ٣٣٤٠رقم ٤/١٣٥ ﴾ ...َ ْ ِهـلأ َ ِنـةَاجل ْ ًمنزلـة َّ َ ِ ْ  يهـاف َ

  . هريرةأيبمن رواية ، ١٩٤ رقم١/١٨٤

ِالقرآن ِلفضائرواه البخاري يف ك ـ  103
ْ ْالوحي َزلَن كيف ب ُ ، ومسلم يف ٤٩٨١ قمر٦/١٨٢ َ

  .١٥٢رقم  ١/١٢٤ ×نا حممد نبي برسالة اإليامنك اإليامن ب وجوب 

ــ  104 ، ٢٨٥٦ رقــم ٧/١٠١رواه ابــن حبــان يف صــحيحه ك الــصالة ب صــالة الكــسوف ـ

  . ٦٧٩٧ رقم ٧/١٨٩ُّوالطرباين يف املعجم الكبري 
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ـ ٨٨  ـ

ــّ، وأنَرشَ أبــو البــهــو ×  الــصفات يف اجلميــع ّوأن ، اإلنــسانهــو َرشَ الب

 إىل ِ، واإلنذار، والدعوة، واإلدراك، واألهلية للتكليفالعقل من ؛واحدة

  .اهللا تعاىل

 ا ن ا    د   

ــف زعــم ــ املؤل ــابقا ـ أن الب ــا س ــام ذكرن ــة  َرشَـ ك ــة املرحل ــانوا بمثاب ك

 قـد َ هـذا املـرشوعّ إلجيـاد اإلنـسان، وأنِّ اإلهلـيِ أو املـرشوع،التحضـريية

ا إىل التـسوية والتعـديل رش يف أثنائهـَ البـخـضعاستغرق ماليـني الـسنني، 

 ثالثـة؛ ابتـدأت بأطوارّمرت ّـ يف ختيله ـ ، حيث إن هذه املرحلة والتهذيب

ِّ متمـثال يفِّ، وانتهت باالصـطفاء اإلنـساينِّق البرشيْباخلل َ  وبيـنهام، )آدم (َُ

  .. ّمتت عملية التسوية 

 ذلك أن خلق اإلنسان تم عـرب ثـالث مراحـل ومعنى«:  املؤلفيقول

ِّ الـسذاجة أن نفـرس هـذا ومـن، )اخللـق، والتـسوية، والـنفخ(، هـي هائلة

  ) اخللق(قد حدث ذلك يف مرحلة  ف،)١٠٥(ُّالنفخ بأنه بث الروح يف اجلسد 

                                      
 حييـل اجلـامد إىل الذيهنا فهمت النفخ باملعنى  حيث إ؛املؤلف هنا يرمي األمة بالسذاجةـ  105

، التي خيـالف هبـا يف كثـري مـن البديلةّذ يف تصوراته ُشَ، وهو ما ال يعجبه، متناسيا أنه يٍّكائن حي

 كالمه هنا عن معنى النفخ إال صـورة مـن هـذه وما،  ما أمجعت عليه األمة سلفا وخلفااألحيان

 ووسـائل بامللكـات) آدم(خ معنـاه تزويـد اإلنـسان  أن الـنفيتـصورالتصورات الـشاذة، حيـث  

يطلـق   الثالثـة، والتـي باملرحلـةِّ، وهذا مـا يعـرب عنـه راك والعقل، من سمع وبرص ونحومهااإلد

، أي أن النفخ عنده مقصور عىل املرحلة  معناـ الذيـ كام يف هناية النص ) اهلندسة الداخلية(يها عل

  .كالم ال أساس له من الصحة وهذا. .الثالثة للهندسة الداخلية 
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، يتحرك عىل )برش( ظاهر خملوق التي أحالت الرتاب أو الطني إىل األوىل

 حـرش، وطـري مـن، كام تتحـرك سـائر الكائنـات ايناألرض بالروح احليو

 أو) بالتسوية( الثانية املرحلة، ثم تناولت القدرة ذلك املخلوق يف وحيوان

مرحلـة التعـديل املـادي أو ، وهـي جتميله البناء وهبندسةما يمكن تشبيهه 

، ثــم  الــسنني، واهللا أعلــم بتفاصــيلهاماليــني، وقــد اســتغرقت الظــاهري

 وهي املتمثلة يف تزويد املخلـوق ، الثالثة للهندسة الداخليةاملرحلةجاءت 

 واحليــاة ،)العقــل( جوهرهــا، التــي ّالــسوي بامللكــات والقــدرات العليــا

ة وسـيلة االتـصال بـني أفـراد املجتمـع مـن ، واللغ ثمرة العقلاالجتامعية

هـو ) آدم(، فكـان )اإلنسان (بناء )١٠٦(] مرشوع[ اكتمل وبذلك، العقالء

  .)١٠٧ (» وعبادتهاهللا، وطليعة ساللة التكليف بتوحيد )إنسان(أول 

  ل؟   َّ عىل ما ختيديه من دليل لفهل

 ، باأللفـاظِ، والتالعـبِ نجـد لـه دلـيال سـوى التفلـسفملالواقع أننـا 

 ِ، وكــــذلك التالعــــب اللغــــة أو الــــرشعيفهــــا مــــا ال حتتمــــل ِوحتميل

ــة  ــباالســتخدامات اللغوي ــة، مثــل ل ّثــم( ألدوات النحوي ، )الفــاء ( ، و  )ُ

 يف منها آراء وافرتاضات وختمينات من خالل هذا املنهج، ليجعل ِوتوليد

، ويصارع ثوابت الرشع، وما أمجعت عليـه أمـة النهاية مقررات يناطح هبا

                                      
  سـبق أن أرشنـا إىل هـذا يفوقـد ذكرها املؤلف يف طبعة كتابه األوىل، قد »مرشوع«كلمة ـ  106

  . بحثنا هذا من ١٥ ، ١٤ص  

  .١١١ ـ١١٠ص . أيب آدم ـ  107
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ـ ٩٠  ـ

  !! ×د حمم

ّهل من دليـل نقـيل مـن كتـاب أو سـنة يتـضمن ـ ولـو :  نتساءلونحن ٍّ

  ؟ املزعومة املرحلة البرشية بأطوارها تلكإشارة ـ إىل 

 يف قـضاها البـرش التـي » مالينيبضعة« أين أتى املؤلف بتقدير الـ ومن

  عملية التسوية املزعومة ؟ ومن أين عرف هذه املدة ؟ 

» ُّ «   ا! !  

ّثم « أداة العطف إهنا ُ« ..  

  !!إهنا هي التي أوحت إليه بام سبق 

ْولقـد ﴿: يف آيات اخللـق، ومنهـا قولـه تعـاىل) ثم (  يستدل بوجود إنه َ َ َ

َّخلقنَــاكم ثــم صــورناكم ثــم قلنَــا للمالئكــة اســجدوا آلدم فــسجدوا إال  ْ ْ َِ ُ ُ ََ َ ُ َّ ََ َ ْ َ َّ ْ ْ َّ َْ َ ُ ُ ُ ِْ ِ ِ َِ ُ ُ َ

َإبليس مل يكن من ْ َ َ ْ
ِ ُ ْ َ

ِ َ الـساجدينِ
ِ ِ

 يـستدل بوجـود أداة ؛]١١ :األعـرافسـورة [ ﴾َّ

  : السابقة، قائال بعد إيراده لآلية )ثم ( العطف 

، لعلهـام اسـتغرقتا بـضعة ماليـني مـن ة مرحلتان يف عمر البرشيومها«

، ومـع مالحظـة هنا يقابل التـسوية يف مواضـع أخـرى، والتصوير السنني

، وهو مـا سـنفرد لـه رتاخي بني األمرينالتي تفيد ال)  ثم( استعامل األداة 

  .)١٠٨( »معاجلة أخرى

:   يعود إىل اآلية املذكورة بعد عرشات الـصفحات مـن كتابـه ليقـولثم

 مسافة زمنية بـني مرحلـة بوجودفيوحي ) األعراف (  النص يف سورة أما«

                                      
  .٩١ ص ،أيب آدمـ  108
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   .)١٠٩( » مالحظتهسبقتوبني األمر بالسجود، كام ) أو التسوية ( التصوير 

ملجرد أهنا تفيد الرتاخي مع الرتتيب دليال عىل تلك ) ثم (  صارت هل

  !   السنني التي استغرقتها عملية التسوية املزعومة ؟مناملاليني 

،  فهو ختمني، ورجم بالغيـبوإال حيتاج إىل نص رصيح، كالم هذا  إن

  .  وقول عىل بغري علم

 ِّي الزمنـييف آية سورة األعـراف عـىل الرتاخـ) ثم  ( ِ إفادةْرصَ قّ أنعىل

ً يسلم به للمؤلف، بل قد تفيد معنىالفقط أمر  َّ  ِّ الرتاخـي الزمنـيَغري َ آخرُ

 يف تفـسريه لـسورة »ّلـويساآل«لعالمـة  ما أشار إليـه اوهويف هذا املوضع، 

  : ْ، إذ قالالبقرة

 »اإلخبــار، أو للرتاخــي يف ِّيِبــْتُّيف آيــة األعــراف للرتاخــي الر) ثــم (و«
)١١٠( .  

  عنـد تفـسريًوتوكيده مرة أخرىلتفصيل هذا األمر  »ُّويسلاآل« عاد ثم

ٍوإضافة وجه آخر، ، اآلية املذكورة من سورة األعراف ِ
  :فقالْ

 بنـي، واملعنى خلقناكم يـا ّلرتتيب اإلخبار ال للرتتيب الزماين) ثم (إن«

ــ ــريًغاَضُآدم م ــصورةَ غ ــشَّ م ــورناكم ب ــم ص َ، ث ــسمعِّقّ ــرصِ ال ــائرِ والب  ِ وس

رجــال ثــم ، أو خلقنــاكم يف أصــالب ال يــامنعــن روي ، كــاماألعــضاء

ثـم نخـربكم أنـا قلنـا ، عكرمـة، كـام روي عـن صورناكم يف أرحام النـساء

                                      
  .١٤٤ ص السابق،ـ  109
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،  عيـسىُ بـنُّعـيل، وإىل هذا ذهب مجاعة من النحويني منهم للمالئكة إلخ

َحتمليمكن أن : لقايض أبو سعيد السريايف وغريمها، وقال الطيبيوا ) ثم (ُ

ن أبـيهم ْوَ كـّإن:  أن يقـالِتـيضْقَ مقام االمتنان يألن ؛بةْتُّلرعىل الرتاخي يف ا

  . )١١١( »همِ وتصويرقهمْلَخن ِ مً درجةُمسجودا للمالئكة أرفع

أداة سه املؤلـف عـىل ّسـَالـذي أ) أعني اخليـال( القرص َهاوى يتوهكذا

  ). ثم( العطف 

  : ، فنقول معه خطوة أخرى هلدم أسطورتهونسري

، جـاء فيهـا العطـف بـاألداة  يف القـرآن الكـريمًظرة منـاٍ هناك آياتّإن

 يفيد ماليـني الـسنني، عـىل الذي ِّ، فهل نحكم فيها بالرتاخي الزمني)ثم(

  مذهب املؤلف ؟ 

َّهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثـم ﴿:  تعاىل  اهللاَِ معنا قولْيقرأِل َّ َ ُْ َ ْ ُ ٍَ ِ ِ ُِ ُْ ْ ٍَ ُ َ ََّ ُ

ْمن علقة ثم ْخيرجكم َُّ ُ ِْ ُ َُ ٍَ ْ طفال ثم لتبلغوا أشدكم ثـم لتكونـوا شـيوخا ومـنْكم َِ َّ ْ َُّ ُِ ِ ِ ِ
َ ُ ًْ ُ ُ ُُ َ َّ َُ ُ ً َْ ُ ُ

َمن يتوىف من قبل ولتبلغوا أجال مسمى ولعلكم تعقلون ً َُ َّ َ ُ ُِ ِ ِ
ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َْ َ َْ � َ ُ َُ َ ُ   .]٦٧ :سورة غافر[ ﴾َّ

  ؟ وأخرى يف اآلية ماليني السنني) ثم (ِّهل بني كل:  لناوليقل

ني اخللق مـن تـراب واخللـق مـن يني من السنني ب هناك بضعة مالهل

، وبـضعة ماليـني مماثلـة  النطفـة والعلقـة أخرى بنيماليني، وبضعة نطفة

ُومثلهـا بـني،  الطفولةمرحلةبني العلقة وبني اخلروج إىل  ْ ِ الطفولـة وبلـوغ ِ

ِاألشد، ومقدارها بـني بلـوغ األشـد ووصـول ِّ ُّ َُ  حيـث األداة الـشيخوخة؛ َُ
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  ! !؟؟) ثم( العطف هنا هي املستخدمة يف

تقـف يف طريقـه  غـافر ـ ِ سـورةَــ آيـة َ هـذه اآليـةّ وجـد املؤلـف أنلقد

   ؟وتنسف خياله، فامذا فعل حياهلا 

  : با عليهاِّ ذكر اآلية، وقال معقلقد

مرحلة اخللق من تـراب، ومرحلـة اخللـق مـن : ر املرحلتنيُكْذَ يوهنا«

القرآن بينهام بحـرف ، وقد ربط رومها مرحلتان منفصلتان يف الظاه ،نطفة

  . )١١٢( » عن املسافة الزمنية بينهامللتعبري) ثم(الرتاخي 

 واكتفـى هبـذا ،» الزمنيةاملسافة«حيث قال واخلداع؛  إىل املراوغة فلجا

ِّرصُ دون أن يالتعبري، ، حتـى  به سابقا من أهنـا ماليـني الـسننيّح بام رصحَ

  .  اإلشكالخيرج من 

ْولقد خلقنَا اإلنسان من ﴿ : وهي قوله تعاىلأخرى، إىل آيات ولننتقل َ
ِ َ ْ ََ ْ ِْ ْ َ ََ

ٍساللة من طني  ِ ِ ٍ
ْ َ َ ٍ ثم جعلنَاه نطفة يف قرار مكني *ُ ِ

َ َ ٍَّ َ ً َ ْ ُِ ُ ُ َ ً ثم خلقنَا النُّطفة علقـة *َْ َ َ َ ْ ْ َُ ََ َ َّ

َفخلقنَا العلقة مضغة فخلقنَا املضغة عظاما فكسونا العظام َ ً َُ َ َ َ ُْ ْ َ ً َ َ ْ َِ ِْ َ َ ْ ََ ْ ََ َ َْ َْ ُ حلام ثم أنشأناه َ َ ْْ َ َ َّ ً ُْ َ

َخلقا آخر فتبارك اهللاَُّ أحسن اخلالقني ِ ِ
َ ُ ْ َْ َ ًَ َ ََ َ َ َ   .]١٤ـ  ١٢ :املؤمنونسورة [ ﴾َْ

  : ، ثم قال ذكر املؤلف هذه اآلياتوقد

 فبــني، يف اآليــات، بجانــب اســتعامل الفــاء) ثــم( اســتعامل ولنتأمــل«

ٍنطفـة يف قـرار﴿) اجلعـل(من الطني و ) اخللق( َ َ ً َ ِْ ٍ مكـنيُ ِ
 زمنيـة ال مـسافة ﴾َ
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تعبـري عـن ) اجلعـل (وهـذايعلمها إال اهللا، استغرقتها عمليـات التـسوية، 

 ذلك تـم يف تقدير، ولعل ، ثم تكون النطفة علقة)اخللق(جانب استكامل 

  .)١١٣( »زمان متطاول أيضا

 يقـرر هنـا أن عمليـات التـسوية اسـتغرقت مـساحة زمنيـة ال فاملؤلف

ام ذكر سابقا أكثر من مرة أهنا اسـتغرقت بـضعة ماليـني ، بيناهللايعلمها إال 

  .)١١٤( )من ثالثة إىل تسعة: عِْضوالب(من السنني 

، حيـث  واجلعل علقة ماليني السنني أيـضا، كان بني اجلعل نطفةفهل

   والعلقة زمانا متطاوال كذلك ؟ النطفةجعل بني 

وارد يف  يفاجئنا املؤلف بأمر غريب يف تعليقه عـىل ختـام اآليـات الـثم

َثم أنشأناه خلقا آخر﴿: تعاىلقوله  ََّ ًَ ُْ ُ َ ْْ َ   :  قائال؛﴾َ

 وهو ، التارخيي إلنشـاء هذا اخللق هو النقلة من البرش إىل اإلنسانواملعنى«

  .)١١٥( »، إىل جانب احتامل أن يكون املراد هو املولود اجلديدخلق آخر فعال

  !! ا ؟هن) اإلنسان(إىل ) البرش( الذي أقحم االنتقال من فام

، والتـي بعـدها اجلنني يف بطن أمهخلق تحدث عن أطوار  اآليات تإن
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َ ٌ ِ.  
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، أي خيرجه طفال، كام أوضحت آيات أخرى، مثل ما آخرينشئه اهللا خلقا 

 املؤلف ليقول بـأن إنـشاء اإلنـسان خلقـا فيأيت، ورد يف أوائل سورة احلج

نــد املزعومــة بأوصــافها املنحطــة ع(آخــر هــو نقلــة مــن املرحلــة البــرشية 

  !! ، إىل املرحلة اإلنسانية الكاملة )املؤلف

ّ تعسف وفساد يف التأويـل هـذا الـذي يـصنعه صـاحب أسـطورة ُّفأي

   !!؟ » آدمأيب«

   ادوات ا اه إع

تـسوية والتعـديل مـن دون ّ إن هنـاك آيـات حتـدثت عـن اخللـق والثم

، وإنام باستخدام ي ـ من بني ما تدل عليه ـ عىل الرتاخالدالة) ثم(استخدام 

ر ّ، األمـر الـذي يعكـٍ تـراخبـال والتعقيـب ـ أي الرتتيـبالتي تفيد ) الفاء(

 بأن مرحلة التسوية التـي خـضع هلـا تصورهصفو املؤلف، ويشوش عليه 

ْحـت ْأو، بحسب مـا السننيالبرش استغرقت زمانا متطاوال يقدر بماليني 

  ).ثم  (به إليه

َيا أ﴿:  هي قوله تعـاىلواآليات ِهيا اإلنسان مـا غـرك بربـك الكـريم َ ِ َ ْ َْ ِّ َ َّ َ َ ُِّ َِ َ ُ ْ َ* 

َالذي خلقـك فـسواك فعـدلك  ََ َ ََّ َ ََّ َ ََ َ َ َ يف أي صـورة مـا شـاء ركبـك*ِ َ ُ َِّّ ََ َ َ َ
ٍ َ سـورة [ ﴾ِ

  .]٨ـ  ٦ :االنفطار

 هنا ليس يف صـاحله، )الفاء(أداة العطف وجد املؤلف أن استخدام ملا 

إنـام يريـد الرتاخـي ، ويريـد التعقيـب، وهو ال والتعقيبإلفادهتا الرتتيب 

أن الفـاء هنـا تفيـد القـول بـ، وذهـب إىل التحايـلد إىل َمـَ؛ عالزمني اهلائل

  : اخي، وليس التعقيب املبارش، فقالالرت
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ّ، فهـو يـضمنها معنـى القرآين عام شأنه الرتاخي بالفـاء يعرب النص قد«

َيـا ﴿:  قوله تعـاىل، كام جاء يف)ثم(يوظفهـا يف موقع : ، أو بتعبري أدق)ثم(

ِأهيا اإلنسان ما غرك بربك الكريم  ِ َ ْ َْ ِّ َ َّ َ َ ُِّ َِ َ ُ ْ َ َ الذي خلقك فـسواك فعـدلك *َ ََ َ ََّ َ ََّ َ ََ َ َ ِ يف *ِ

َأي صورة ما شاء ركبك َ ُ َِّّ ََ َ َ َ
ٍ َ﴾« )١١٦(.  

  : يتالعب باألدوات النحويةوهكذا

 زم بأهنــا للرتاخــي الزمنــي اهلائــليف صــاحله جيــ) ثــم( يــرى أن فعنــدما

  ).ضعة ماليني من السننيب(

 زمنيـة ال مـسافة« ال تكون يف صـاحله يتهرب ويراوغ ويقـول وعندما

  .» اهللاإاليعلمها 

 وظيفتهـاها عـن ِرفـَْصَسارع إىل  طريق خياالته) ُلفاءا(ِاعرتضت  إذاو

تعمـل عمـل ـ بمزاجه ـ لها َجع مع التعقيب، والرتتيب يهالتي  ة،احلقيقي

  !!، فتفيد الرتاخي )ثم(

 أقــل إنــه ال دليــل عنــده ســوى التالعــب باأللفــاظ وحتميلهــا مــا ال ملأ

ــا  ــه رشع ــة والحتتمل ــة ..  لغ ــتخدامات اللغوي ــب باالس ــذلك التالع وك

  !!  هواه ؟بحسبف فيها ّلألدوات النحوية، والترص

ا   )  (ا وّ               

نه ـ كام سبق أن أرشت ـ قـد ، أل)ثم ( العطف  مرة أخرى ألداة ونعود

  : ، وتقديراته اجلزافية، لنقولتصوراتهى عليه نََب
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، ّ احتاميلٌ يف اآليات أمرِّعىل الرتاخي الزمني) ثم (  استناده إىل داللة إن

، وحيتمل أن ال تكـون كـذلك، وقـد ّ أن تكون للرتاخي الزمنيحيتملأي 

يف آيـة سـورة ) ثـم ( أن َ توكيـده عـىل »ّلويساآل« اإلمامسبق أن نقلنا عن 

، أو الرتاخـي ّبيْتُّ هي للرتاخي الروإنام، ّاألعراف ليست للرتتيب الزماين

ّ ذكر أنقديف اإلخبار، و   . مجاعة من النحاةاإليهقد ذهب املعاين  هذ هَ

، حيـث »ابـن هـشام«احلجـة ُّاللغـوي اإلمام  ذكرهونضيف إىل هذا ما 

التـرشيك يف :  أمـورَثالثـة ِقتـيض يٍ عطـفُرفَحـ«: أهنـا) ثـم(قال يف معنى 

ٍّ، واملهلة، ويف كل منها خالفاحلكم، والرتتيب ُ« )١١٧(.  

 أيب«ن أين لصاحب كتـاب ِ؛ فمّ فرض أهنا تفيد الرتاخي الزمنيوعىل

  ؟ ر ببضعة ماليني من السننيَّ تقدَالزمنية َ تلك املسافةّأن »آدم

   !!أيضا ؟) ثم ( ه هبذا التقدير أداة العطف ْ أفادتهل

دة إ رة آ ل  اف، وردا   

َّولقـد خلقنَـاكم ثـم ﴿:  إىل آية سورة األعراف وهي قوله تعـاىلونعود ُْ ْ َُ َ ََ ْ َ

َصورناكم ثم قلنَا للمالئكة اسجدوا آلدم ْ َ َّ ْ َْ ُ َّ َ
ِ ِ ِ ُِ ََ َ ُ ُْ ْ ونـضعها  ،]١١ :األعرافسورة [ ﴾ُ

َخلق﴿:  قوله تعاىلوهي،  آية سورة االنفطارراوبج َ َك فـسواك فعـدلكَ ََ َ َ ََّ ََ َ﴾ 

 ما ذهب إليه، عـىل ونبطل ما قال املؤلف، َ عكسثبتفن، ]٧ :االنفطارسورة [

  :      النحو التايل
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، وهو الرتتيـب قد تستعمل يف معنى الفاء) ثم  (  النحاة يقولون بأنإن

 أشار إىل هذا ابـن هـشام ، كام أو مهلة زمنيةٍفاصل أي بدون ،مع التعقيب

  : يف قوله

َواقعة موقع الفاء يف قوله] يعني ثم[ أهنا والظاهر« ٌ:  

ِكهز الرديني حتت العجاج  ََ َ ْ َ َْ َ ْ َِّ ِّ ُّ
ْ جرى يف األنابيب ثم اضطرب ** ِ ْ ََ َّ ََ ُْ ِ ِ َ َ ِ )١١٨(   

ْ أنابيب الرمح يعقبه االضطرابُّ اهلز متى جرى يفِإذ   .)١١٩( »َ، ومل يرتاخ عنهُّ

ِ أضفنا إىل هذا نفي اإلمام فإذا َ يف آية سورة ) ثم ( أن تكون  »ّلويساآل«ْ

ّ دالة عىل الرتاخي الزمنياألعراف ً..   

 إليه أيضا آيـة سـورة االنفطـار التـي اسـتخدمت أداة العطـف وأضفنا

ريناهــا ، وأج عىل التسويةوالتعديل، يف عطف التسوية عىل اخللق) الفاء(

   ..والتعقيب، وهو إفادهتا الرتتيب ّعىل باهبا وعملها األصيل

َ وضعنا كل هذا أمامناذاإ   :  أن نقول؛ ساغ لناَّ

ِ ال توجد مسافة زمنية بني اخللق والتسوية وأمر املالئكـة بالـسجود إنه ْ

  . وال ماليني من السنني.. وال سنة .. وال يوم ..  ال ساعة اإلطالق؛عىل 
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ْ َ ْالـرمح، نـسبة إىل ردينـة، وهـي امـرأة كانـت : ُّ َ ُ ِّتقـومُّ املعجـم الوسـيط (. ِّ الرمـاحُ

َ، والعجاج)١/٣٤٠ ، واملقـصود باألنابيـب التجويـف )٢/٥٨٤الـسابق ( .الدخانالغبار أو : َ

  . الذي يكون بداخل الرمح

 عيـسى، بـن حممد بن عيل، مالك ابن ألفية عىل األشموين رشح، ١/١١٩مغني اللبيب ـ  119
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ٌ، مؤكـد مـن حيـث اللغـةٌ ـ صحيحيظهره ـ كام  الذي نقول بوهذا ن ِ مـَّ

  . الرشعحيث

  . واملفرسينام ذكرنا من كالم النحاةِ اللغة؛ فلأماف

َ؛ فلام أخربنا اهللاُ تعاىل يف حمكم التنزيل مـن أنـه سـبحانه  الرشعوأما َ
 إذاِ

  .قىض أمرا أو أراد شيئا، قال له كن فيكون، وهذا يف آيات كثرية

ًبديع الساموات واألرض وإذا قىض أمـر﴿:  قوله جل شأنهمنها ْ ْ َ ََّ َ َ َ ِ َ َ َ ُ َِ َ ْ ِ َا فـإنام ِ َّ ِ َ

ُيقول له كن فيكون َ ُُ َ ْ ُ َُ َ   .]١١٧: البقرةسورة [ ﴾ُ

ُإنام قولنَـا لـيشء إذا أردنـاه أن نقـول لـه كـن فيكـون﴿: تعاىل وقوله َ ُ ْ َ َُ َ ْ ُ ُ ْ ُْ َ َ َُ َ ََّ ََ َِ ٍِ
ْ َ ِ﴾ 

  .]٤٠: النحلسورة [

َإنام أمره إذا أراد شيئا أ﴿: سبحانه وقوله َ ًَ ْ َ َُ َ ُ ْ ََ ِ َن يقول له كن فيَِّ ْ ُ ََ ُ ُْ َ ُكونَ سورة [ ﴾ُ

  .]٨٢: يس

 وما زعمـه مـن وجـود ،» آدمأيب«  تتزلزل أسطورة صاحب كتابوهكذا

ّ، تقدر بماليني السنني، مـر هبـا املـرشوع البـرشي من الزمنفرتة ّ  البطـيء ّ

  .×، قبل جميء آدم اإلنسانخللق 

ا مرة ا آ و    

لألجلني، بام خيدم فكرته  َ سورة األنعام املتضمنةَ تأول املؤلف آيةوقد

، )املزعومـة(، وحاول أن جيعلها دليال عىل وجود املرحلة البرشية اخليالية

  .  من أهل العلمٌأحدِّ وال يسوغه ،فقال بام مل يقل به

ٌهو الـذي خلقكـم مـن طـني ثـم قـىض أجـال وأجـل ﴿:  اهللا تعاىلقال َ ََّ َ َ ْ ََ ًَ َ ُ ََ َّ ٍْ ِ ِ ُِ َ ُ
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ُمسمى عنْده َ ِ
� َ    .]٢: مألنعاسورة [ ﴾ُ

ِخالصـة آراء املفـرسين يف املقـصود ّأن ، وذكر  املؤلف هذه اآليةأورد َ

  : ثالثة أقوالعىلباألجلني، 

  .القيامة: َأجل املوت، واآلخر: أن املقصود باألجل األول: أحدها

َمـا بـني أن خيلـق إىل أن يمـوت، : أن املقصـود باألجـل األول: وثانيها ُ

  .)وهو الربزخ ( ث  املوت إىل البعما بني: والثاين

  .املوت: النوم، والثاين:  األولأن األجل:  األقوالوثالث

  : ّ عقب قائالثم

 أن هناك احتامال غاب عن هذه التقديرات، وهو أن األجل ونحسب«

، وأما  عىل العهد اإلنساينالسابقةهو أجل احلياة البرشية ) النكرة  ( األول

َجممل يندمج فيـه  فاألول، ني؛ فهو أجل كل فرد من املكلفاألجل املسمى ُ

 واحلـساب باملـسؤولية، لتعلقـه َّالكل يف واحد، والثاين مفـصل لكـل فـرد

  .)١٢٠ (» يف نظرنا من إرادة ذلك يف اآلية، وال مانعواملصري

 أن هــذا تفــسري غــري ســائغ لآليــة، وال وجــه لــه بحــال مــن الواقــعو

ــسبب  ــسرياألحــوال، ل ــه ال يوجــد يف ؛ي ــال(َ هــو أن ) ّميالقــاموس اإلس

 ــ »ّ الـسابقة عـىل العهـد اإلنـساينالبرشية احلياة«مصطلح وال يشء اسمه 

 ـ إال يف خيال صـاحب كتـاب  اآلية به املؤلف األجل األول يف ّالذي فرس

  . ّ فليقل ما شاء، وليتحمل وزر ما يقول،» آدمأيب«
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         دو  ة ال م  د ت  ا
ا  ) ا(  

َ حاول املؤلف أن يوهم القارئ بأن التطور الذي صاحب مسرية قدول

حتـى ارتقـت يف العهـد ) املزعوم( من نشأهتا يف العهد البرشي ًبدءاللغة، 

 عىل وجود ما يسميه املرحلة البرشية، حيـث إن اإلنـسـان ٌدليل؛ اإلنسـاين

ٍّ جـد وكفــاح ملاليـني الـسننيبعدبلغ مرحلة من الرقي   رحلـةامل، يف أثنـاء ِ

  .البرشية

 يبهرنـا) هابيل وقابيل( إننا حينام نقرأ قصة ابني آدم بل«:  املؤلفيقول

، حتـى إن اإلنـسانية مـا زالـت فيها غزارة التجريد يف املعنى، وثراء اللفـظ

، ممـا لـك القـصةّ بلوغ األفق األخالقي والقيمي الذي عـربت عنـه تدون

سان يف ذلك الزمـان، بعـد ، بلغها اإلن الدينيةاحلضارةيدل عىل درجة من 

  .)١٢١ (» كافح ماليني السنني يف مرحلته البرشيةأن

ِّ أورد اآليات القرآنية التـي ذكـرت قـصة ابنَـي آدم وأخـذ يـدلثم ل بـام ْ

ًي يف اللغة، مـستفيدةِقُن رِ مُه اإلنسانيةْتَ عىل ما بلغٍ ومعانٍألفاظه من ْتَلََمح ٍّ 

  . ـ يف زعمه ـِالبرشيةن املرحلة ِم

 مـذهبنا املعاين الغيبية املجردة ذات الداللة العميقة عىل ومن«: ال قثم

 وزوجــه باألكــل مــن هــذا مــا جــرى عــىل لــسان إبلــيس وهــو يغــري آدم

َما هناكام ربكـام عـن هـذه الـشجرة إال أن تكونـا ﴿: قال، الشجرة املحرمة َُ ُْ َ َّ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ََ ْ َُّّ َُ َ َ
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َملكني أو تكونا من اخلالدين َ َ ْ
ِ ِ ِْ َ َُ ََ ِ ْ   !! ]٢٠: األعرافسورة [ ﴾ََ

 عرف آدم وزوجه معنى اخللود؟ وكيف هلـام أن يتخـياله، وهـو فمتى

وقـات ، عـىل فـرض أهنـام أول املخل مل حيدث من قبـلبواقعمعنى مرتبـط 

  ؟ وهو ضد اخللود) املوت(البرشية ؟؟ ونعني به واقع 

  .)١٢٢ (»ء ذلك يؤكد أهنام عاينا أجياال سابقة حصدها املوت، وابتلعها الفناإن

، وانتهاءهم بالفناء ل بأن وجود البرش قبل آدم وحواء يريد أن يستدإنه

 ـ يف زعمـه ـ هـو الـذي كـان سـببا يف معرفـة آدم وزوجـه بمعنـى واملـوت

ِـ مـن وجهـة  هلمــا ّيتـأتى، وإال فكيف كـان الذي هو ضد الفناء) اخللود(

  ملخلوقات البرشية؟ُمعرفة مثل هذه املعاين لو قلنا بأهنام كانا أول انظره ـ 

  !!ؤلف مشكلة عويصة يف نظر املهذه

 بـال، ومـا ذيمـا أتيـت بـيشء إنـك  ف؛ِّ هـون عليـك:ونحن نقـول لـه

ّمهته دليال هنا ال يسعفك أبدا، وال وزن له، ومن السهولة ردهتو َ ْ   .ُ ونقضهّ

، الــذي هــو ضــد )اخللـود(ه بمعرفــة معنــى ِن أيــن آلدم وزوجـِ مــاّأمـ

يم اهللا تعاىل  واأللفاظ بتعلاملعاينرفاه وعرفا غريه من ؛ فإهنام قد ع)املوت(

  .  كلهاَآلدم األسامء

َوعلم آدم األسامء كلها﴿:  تعاىلَأمل يسمع بقول اهللا َ ََّ ْ َُّ َ َ ْ َ ََ   !! ؟ ]٣١: سورة البقرة[ ﴾َ

َكلها﴿ لفظّأال يعلم أن  َّ  اآلية الكريمة موضوع لإلحاطة والعموم يف ﴾ُ
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   .)١٢٣(فسريه ـ ُّ القرطبي يف تذكرـ كام 

 عـرص يعتقد كام يعتقد املـسلمون منـذ ال » آدمأيب« أن مؤلف كتاب أم

ــسوط  ــى ال ــم آدم أســامء كــل يشء، حت ــأن اهللا عل ــا هــذا ب ــوة إىل يومن ّالنب

  والعصا؟

  : ، حيث يقول كالمه ـ مع األسف ـ يوحي هبذاإن

، انية مسريهتا بخطـوات قاصـدة راشـدة خالل آدم بدأت اإلنسومن«

 املوجودات البرشية الطليقة الشاردة لتبدأ املرحلة اجلديدة بادتعىل حني 

، بعد أن تم لإلنسان بعبادة اإلله اخلالق الواحد .. الدينيمرحلة التكليف 

، من خالل األسامء التـي حتـدد وجـود كـل حولهالتعرف عىل الكون من 

  .)١٢٤ (»استيعاهبايشء والتي أعانه اهللا سبحانه عىل 

ّ إن آدم عليه السالم قد علمـه اهللا وأهلمـه، فهـو :دكتوريا :  نقول لهإننا

ليـست خالـصة ِّ، وليس بمتعلم بنفسه، وعبارتـك األخـرية  من ربهَّمعلم

ّوالتي علمه اهللا سبحانه : ( أن تقوليمنعكوإال فام الذي ُوال مرحية، ، نقية

  ؟ ) إياها

  !! ان ؟َغَوَّ هذا الرفلم

 ا أكثـر مـا حيـاول إهيـام قرائـه املؤلـف أن يـوهم القـارئ ـ ومـوحيــاول

ّوخفة ـ مرة أخرى من خـالل اللغـة بمهارة  ٍ خملـوقَ آدم مل يكـن أولبـأن؛ ِ
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  : ، فيقولٍّبرشي

ــاووبقــي« لوا هــذه القــصة يف القــديم  ســؤال مل يطرحــه أحــد ممــن تن

  ! ِمن أين جاءت تسمية آدم ؟: وهو، واحلديث

ذا االسـم دون َ؛ فهل يمكن أن يطلق عـىل آدم هـَّ رمز املسمىواالسم

غـوي قبـل مرحلـة ّ قد قطعت شوطا هـائال يف الرقـي اللالبرشيةأن تكون 

َوعلـم آدم األسـامء كلهـا﴿:  قولـه تعـاىلنـاأقر؟ وإذا اإلنسانية اآلدمية َ ََّ ْ َُّ َ َ ْ َ ََ َ﴾  ..

 عـىل هـذا النحـو بـأن الـساحة كانـت حافلـة اآليـةفهل ال يوحي منطوق 

َّ ملعـان جمـردة، وأن حـصيلة ذلـك ءأسامبأسامء كثرية ملوجودات مادية، أو 
ٍ

ِّكله كانت يف عقل آدم ؟ أو استطاع آدم أن حيصلها  ُ!!  

، أطلقـه عـىل أول خليفـة هو اختيار اهللا) آدم ( إن اسم :  يقول قائلقد

  .)١٢٥ (» !! األرضيف 

َ يريد املؤلف أن يقـول بـأن تـسمية آدم قـد جـاءت مـن قبـل أبويـههل
ِ ِ 

 ـ يف زعمه ـ كانـت حافلـة الساحةحيث إن . .ِ، أو من أحدمها )البرشيني(

  ! بأسامء كثرية حسية ومعنوية ؟

َ يذكر بصيغة التـشكيك الـرأي القائـل بـأن اســمه مـن عنـد اهللا، وملاذا

   اختياره سبحانه ؟ َنِوم

   الذي يمنع من صحة هذا القول ؟ ما

  ه ؟ َرَكَ لديه دليل عىل صحة البديل الذي ذوهل
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أوجـده مـن عـدم، وأطلـق عليـه هـذه التـسمية  آدم قد خلقه ربه، وإن

، ومل يكن له أب سامه، أو اكتسب اسمه من خالل النـضج اخلالدةاألزلية 

 ةيف هنايـة عهـدها، وبدايـ) املزعومة (  البرشية املرحلة الذي بلغته ِّاللغوي

  .  آدموجود

    ؟ د وذرا     اار ذا

َّ كان املؤلف يدوإذا �عي أن البرشية يف آخر عهدها قد بلغـت حـدا مـن ِّ ِ

 ترك أثره يف آدم وزوجه، مـن خـالل معرفـة معنـى اخللـود ّ اللغويّالرقي

، ومـن خـالل  يف زعمه ـ قد عاينا أجياال سـابقة مـن البـرشـوغريه، ألهنام 

ّفلامذا مل يتأثر ولـدا آدم بمـن كـان قـبلهام : كذلك؛ إذا كان ذلك تسمية آدم ِ

مل يتـأثر ابـن آدم عنـدما قتـل ؟ ملـاذا املـوتى يف تعاملهم مع جثث من البرش

ً، وبقي متحريا ال يعرف كيـف أخاه ِّ
 حتـى رأى صـنيع الغـراب، يتـرصفِ

َّ تـوىل الغـراب ِّاملؤلـفــ أو كـام يـزعم ! فاقتدى به يف موارة جثامن أخيـه ؟

  ـ ! تعليمه ؟

تـه مـا يلـزمهم  املؤلف حياول أن يتجاهل مبدأ تعلـيم اهللا آلدم وذريإن

ِ، وجيهد نفسه ليثبت أن آدم تعلم من ة فيهاِ األرض، واخلالفلعامرةُتعليمه  ُ

، سـواء أكـان يف )ّالعهـد البـرشي( بقي يف ذاكرته من الذيرصـيد اخلربة 

  .  اللغة أم كان يف غريهموضوع

 هذا املنطلق نراه يغالط يف مسألة دور الغراب يف قـصة ابنـي آدم، ومن

  : حيث قال
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َّ املسلم به علميا أن وجود البرش كان مـسبوقا بوجـود الكائنـات نِوم« ُ

ا ِّ وكانت هذه تشكل عاملـ،لطيور واحليوانات يف الرب والبحر من ااألخرى

 عـىل الوجـود مبـارش، كـام كـان هلـا تـأثري من الكائنات بأشكاهلا وأنواعها

 رالطيوبل توىل بعض .. ، فمنها كان قوت البرش ووسائل عملهم البرشي

مهمة تعليم هذا املخلوق ما هو بحاجة إليه من سلوكيات، ودور الغراب 

َفبعث ﴿: دم ذو داللة ظاهرة يف هذا املجال آابنييف قصة  ََ ُ غرابا يبحث اهللاَُ َ ْ َ ً َ ُ

ِيف األرض لرييــه كيــف يــواري ســوءة أخيــه ِ َِ َ َ َ ُ ْْ َ ُ ْ ُ َِ َ َ ِ ِ َ ْ  أي أن ، ]٣١: ســورة املائــدة [  ﴾ِ

، حتى شاهد جنسه يكن يدفن جثث املوتى من اإلنسان يف مطلع فجره مل

، الرشـد، بعد ما بلغ سن مأساته ـ الغراب يلقنه درس الدفنـ وهو يف قمة 

، وال يبعد أن نتصور أن البرش كـانوا يف ودخل يف املرحلة اآلدمية اجلديدة

أي يأكل بعضهم .. ، وقبل رشـدهم يتآكلون ويتفارسـون  وجودهمبداية

  .)١٢٦ (»بعضا

ّأقـل مــا يوصـف بــه هـو أنــهالم الكــ هـذا إن َ ُ إن حيــث  ؛ غـري صــحيحُّ

وملـاذا يتجــاهل .. َّ ومكلفـا هبـذه املهمـة ،الغراب كان مبعوثا من عنـد اهللا

َفبعث ﴿: ِّاملؤلف قوله تعاىل ََ ًغرابا اهللاُ َ َ    ؟﴾...ُ

ْيسوغ لنفسه أن ، ويراوغ أنه أم ِّ يفعل كل ما يمكنه فعله، حتى ولو كان َُ

أنـه ، و يشءِّ كـلَ أسامءَم آدمّ أن اهللا تعاىل هو الذي علجتاهل عىل َاإلرصار

ِ الغراب لريي َ بعث، وهو الذي هو الذي سامهتعاىل  ِ ُ
ي ِ كيف يوار»َقابيل«ِ
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 الغريبة، وهـي أن أسطورته؛ يعمد إىل هذا كله من أجل إثبات سوأة أخيه

قبـل  اهللا أوجـدها ً بـرشيةًهناك مرشوعا برشيا خللق اإلنـسان، أو مرحلـة

 آلدمَ، ثم أبادها اهللا، كي ختلو الـساحة ، الذي جاء من أب وأم برشينيآدم

  !!وذريته من أولئك البرش اهلمج 

    ََ َرانُ ا آن ون  اما 
)آد ( ا   

 املخلوق كتابه طوال وعرضا أن يف » آدمأيب«ِّ أشاع مؤلف كتاب ولقد

 وأنه قىض بعد اخللق من الطني ماليني السنني يف ،)البرش ( من الطني هو 

خللـق اإلنـسان، حتـى ) املزعوم  ( ّ، ضمن املشـروع اإلهلي التسويةعملية

ُّيعدجاء آدم الذي  َ ِ، فخلـق مـ)اإلنـسان ( ِّ ـ يف خيال املؤلف ـ بدايـة ُ ِ  ٍن أبُ

، فالبرش ـ عنده ـ خملوق من طني، وأما اإلنسان حواء، وكذلك زوجه ٍّوأم

  .  ٍّ وأمٍن أبِفمخلوق م)  آدم (

ّ ال يريد أن يقر بأن اإلنسان والبرش سواء؛ ال فرق بينهام عند أحد وهو
ِ
ُ

، وهـو الزمـان عىل مدى أكثر من أربعة عـرش قرنـا مـن ،× حممد أمةمن 

ٌمعجب برأيه، متبجح ِّ ٌ َ   . ّ بشذوذه الفكري عن إمجاع األمةُ

نة يـبطالن ادعـاءه بـأن ّ أن رصيح القرآن الكريم وصحيح السوالوقع

ِآدم خلق من  ُ، ويثبتان إثباتا قطعيـا بـأن اإلنـسان خلـق مـن طـني،  وأمأبُ

ّوينُصان رصاحة عىل أن  ِ ـ عىل وجه التحديد ـ خلق مـن تـراب، ومـنآدمَ ُ 

ٍطني ، ومن صلصال من محأ مسنون ِ .  

 هذه النصوص القرآنية الرصحية واألحاديث النبوية الـصحيحة ّوألن
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ِ، ومل يـرش إليهـا ؛ فإنه قد جتاهلهـاْ وتبناه يف كتابه هدما أكيداأشاعهَهتدم ما 
ُ

  . بعيدأومن قريب 

  :عىل النحو التايلن هذه اآليات واألحاديث ِمًطائفة  وردون

  : اآليات القرآنية فمنهاأما

ٍإن مثل عيسى عنْد اهللاَِّ كمثل آدم خلقه من تـراب﴿ : تعاىلقوله     َ َ َ َ َُ َْ ُ َ
ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ ِ َ َّ ثـم ِ ُ

ُقال له كن فيكون َ َُ َ ْ ُُ َ   .]٥٩: آل عمرانسورة [ ﴾َ

  : ن كثري رمحه اهللا اإلمام ابقال

ّ الرب جلولكن« َّ َه أراد أن يظهر قدرته خللقه حني خلـق ُ جاللّ َْ ِ ِ َ َْ ُ ِ  ال آدمُ

، وخلـق عيـسى مـن أنثـى بال ٍرَكَن ذِ، وخلق حواء مِ وال من أنثىٍرَكَ ذِمن

  .)١٢٧ (» وأنثىٍرَكَ بقية الربية من ذ، كام خلقٍرَكَأنثى بال ذ

َّوإذ قلنَا للمالئكة اسـجدوا آلدم فـسجدوا إال ﴿:  قوله سبحانه ومنها ْ ِْ ُِ َُ َ ُ ََ َ ْ ََ َ ُ ِْ ِ ِ َِ

ِإبليس قال أأسجد ملن خلقت طينًا َِ ْ َ ََ ََ ْ ُ َ ُْ ْ َ َ ِ   .]٦١: اإلرساءسورة [ ﴾ِ

ْ هذه اآلية تدل رصاحـة عـىل خلـق آدم أليست ن طـني، ِ مــ شخـصيا ـَ

َقال ﴿ يكون املقصـود بقول إبليس ـ فيام حكاه اهللا تعاىل ـ ياترىَ فمن وإال َ

ِأأسجد ملن خلقت طينًا َِ ْ ََ َ ْ ُُ ْ َ   !!  ؟ ﴾َ

ــا اإلنــسان مــن صلــصال مــن محــإ ﴿:  جــل شــأنه وقولــه ٍولقــد خلقنَ َ َ ْ َ َ ْ َ
ِ ٍِ ْ ْ َ ََ ْ ََ ْ ِْ َ

ٍمسنُون
ْ   .]٢٦: لقامنسورة  [﴾َ

                                      
 دار الغـد ،١/٣٦٧ الدمـشقي كثري الفداء إسامعيل بن و احلافظ أب،تفسري القرآن العظيمـ  127
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ْخلق اإلنسان من ﴿:  سبحانهوقوله
ِ َ َ ْ ِ ْ ََ ِصلصال كالفخارَ َّ َ ْ َْ ٍ َ   .]١٤: الرمحنسورة [ ﴾َ

ُذلك عـامل الغيـب والـشهادة العزيـز الـرحيم ﴿:  تعاىل وقوله َّ
ِ ِ ُِ َِ َ َ َ َ ْْ َّْ ِ َ ُ

ِ َ ِ الـذي *َ َّ

ٍأحسن كل يشء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طني  ِ ِ
ْ َ َ ُ َ ْ

ِ
َ َْ َِ ْ ْ َ ََّ َ ََ ََ ٍ

ْ َ ْ ثم جعل نـسله مـن *ُ ُ َ َ
ِ َ َْ ََّ ُ

ِساللة من ماء مه َ َ ُ
ٍ

ْ
ِ ٍ َ َ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعـل لكـم الـسمع *ٍني َ َ َ َ ْ َ ُ َّْ َّ ُ ُ َ َُّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َُ

َواألبصار واألفئدة قليال ما تشكرون ً َ ُْ َ َُ ْ َ َ َِ ِ َ َْ َْ َ ْ   .]٩ -  ٦: السجدةسورة [ ﴾َ

  :  السنة فمنهاوأما

َّإن « :×قال رسـول اهللا :  موسى األشعري ريض اهللا عنه قال أيبعن ِ

َاهللاََّ خلق آدم  َ َ َ ِمن قبضة قبضها من مجيع األرض، فجـاء بنُـو آدم عـىل قـدر َ ْ َ َ َ ََ َِ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ ِْ َ ْ ِ ِ ٍ ِ

ِاألرض ْ َ ُجاء منْهم األمحر، واألبيض، واألسود، : ْ َ َ َ ْ َ ُ َْ ُ ُ ََ َ َْ ْ ُْ َ ْ َوبني ذلـك، واألصفر، ِ ِ َ َ ْ َ َ

ُوالسهل، واحلزن، واخلبيث،  ْ ُ ِْ َ َ َ ْ َْ َ ُوالطيبَُّ ِّ ََّ«) ١٢٨(. 

ْعـن  أم املؤمنني عنو َعائـشةَ َ ِ ْ، قالـتاريض اهللا عنهـ َ َ ُقـال رسـول اهللاِ : َ َُ َ َ

ُخلقت املالئكة من نور، وخلق اجلان من مارج من نار، وخلق آدم «: × َ ََ َ ْ ْ َ َْ َِ ِ ُِ ُ ٍُ ِ ٍَ ُِ ِ ِ ِ ٍِ ُّ ْ ُ َ َْ ََ

ْمما وصف لكم ُ َ َ ِ
ُ َّ ِ«) ١٢٩(.  

                                      
مذي يف ك التفسري ب ، والرت٤٦٩٣ رقم ٢/٤١٥َـ رواه أبو داود يف ك السنة ب يف القدر  128

هذا حديث حسن صحيح، وأمحد يف : ، وقال أبو عيسى٢٦٩٥ رقم ٤/٤٤٤ومن سورة البقرة 

ـــ ١٦١/ ٢، واحلــاكم يف املــستدرك ١٩٦٤٢ و ١٩٥٨٢ رقــم ٤١٣ و ٣٥٣ ص ٣٢املــسند ج 

ُحديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي يف التلخيص، وابن حبان يف صـحيحه ك :  وقال١٦٢ ّ

ِ، والبيهقي يف السنن الكربى ك السري ب مبتدأ اخللق ٦١٦٠ رقم ١٤/٢٩ اخللق التاريخ ب بدء ْ َْ ْ
ِ َ َ ُ َ ِّ ُّ

  .٣٠٢٦ رقم ٨/٤٢ُ، والبزار يف مسنده ١٧٧٠٨ رقم ٩/٦

 = أمحد يف املسند، و٢٩٩٦  رقم٤/٢٢٩٤ رواه مسلم يف ك الزهد ب يف أحاديث متفرقةـ  129
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ُ أبقت هذه اآلياتفهل ا ممـا ُ وأمثاهلـُ الـصحيحةُ واألحاديـثُ الرصحيةْ

، وأنـه ُ خيلق مـن أب وأممل »آدم« والسنة جماال للمراء يف أن آنالقرجاء يف 

   عز وجل من الطني ؟ اهللاإنام خلقه 

   ّ َاَء  آد واد  إمُر

، وأنكـر أن يكـون قـد  املؤلـف إىل أن آدم خلـق مـن أبـوين ذهبوكام

َ؛ ذهب كذلك إىل القول بـأن حـواء قـد خلقـالطنيخلقه اهللا من  ِ قـا  خلْتُ

ُّ، وهـذا هـو نـص ُ قد خلقت من آدمتكون، وأنكر أن مستقال من أب وأم

  : كالمه 

َ أن خلق زوج آدم من نفسه مشكل، فهل حواء من ضـلع آدم كـام غري« ْ

ْ أن حواء قد خلقت خلقا مستقال؟ أو آثاربذلكوردت  ِ   ، كام هو شأن آدم؟ُ

  : ألخري هو الراجح يف نظرنا ألمرين ااالحتامل

 املرأةّ كثريا من العلامء اعتربوا مسألة الضلع جمرد رمز لطبيعة ّأن: أوهلام

  .وفطرهتا

، آدم مؤول عىل أهنا من نوعه وجنـسهأن خلق حواء من نفس : ثانيهام

َومـن آياتـه أن خلـق ﴿:  بالنسبة إىل كل زوج يف قوله تعـاىلذلكوقد جاء  َ َ ْ َ ِ ِ ِ
َ ْ َ

ُلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنُوا  ُ ُْ ْ َْ ِْ ِ ِ
ً َ ْْ َ َُ َإليها َ ْ َ   .)١٣٠ (» ]٢١: ومالر[ ﴾ِ

                                                                                         
ِالـسري ك ُّ، والبيهقي يف الـسنن الكـربى٢٥١٩٤رقم ٤٢/١٠٩ = َ ِمبتـدأ ب ِّ َ َ ْ ِاخللـق ُ ْ  رقـم ٩/٦ َْ

١٧٧٠٩.  
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ِ تكون حواء قد خلقت من آدم ْما املشكلة يف أن:  نتساءلوبداية ُ ُ   !؟ّ

 ال رشعيـة، وال عقليـة، والعقـل ؛ الواقع إنه ال توجد أدنى مـشكلةيف

ِّيسلمالذي  كال يف خلق حواء ُّ بخلق آدم من تراب، ال يوجد عنده أي إشُ

  .كل يشء قديرعىل َ وسبحان من هو ،منه عليه السالم

ِفضه أن تكـون حـواء خلقـت مـن  االعتباران اللذان بنى عليهام روأما ُ َ

  .  هلام، وال يسعفانه يف االستداللوزن؛ فال آدم

، وهـو أن كثـريا مـن العلـامء اعتـربوا  االعتبـار األول الـذي ذكـرهفأما

، مـن ادعائـه هـو؛ فهـو أمـر  وفطرهتارأة جمرد رمز لطبيعة املالضلعمسـألة 

َة مل يـؤثر عنهـا هـذا الـذي  من مجاهري علامء األمـالعظيمةحيث إن الكثرة  ُ

ِ، من رفض كون يدعيه ْ َ، ومن أراد أن يقف عىل  من ضلع آدمً خملوقةحواءِ

ــب  ــة فلريجــع إىل كت ــسنةالتفــسريهــذه احلقيق ّ، وســيعلم أن ، ورشوح ال

ِّاملؤلف إنام هيول األمور أمام    . لكتابهالقارئِّ

، ورصفـا ال يعدو أن يكـون تـأويال غـري سـائغ؛ ف الثاين استداللهوأما

، وال قيمـة لـه أمـام اآليـات ْ ـ كام هو هنجـه ـٍ دون مقتضظاهرهللفظ عن 

ن  وما عليه علـامء األمـة مـن أ،اديث الدالة عىل خلق حواء من آدمواألح

  . هذا اخللق إنام هو عىل احلقيقة

 والسنة يدالن عـىل  هذا فإن كالمه مردود عليه، حيث إن القرآنوعىل

ِ خلقت من آدمقدأن حواء  ُ.  

اس اتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس ﴿:  اهللا تعاىل قال ٍيا أهيا النـَّ ْ َ َُ َّْ َّ ُ َ
ِ ِ

ْ ُ َ ُُّ َُ ََّ َ َ
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ًواحدة وخلق منْها زوجها وبث منْهام رجاال كثريا ونساء َ َ
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ

َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ًَ َ ً َِ َّ َ َ َ    .]١ :ساءالنسورة [ ﴾َ

َهو﴿:  عز وجل وقال َ الذي خلقكم مـن نفـس واحـدة وجعـل منْهـا ُ َ َ َ َ ْ
ِ ٍ ِ ِ َِ َ ََّ ٍَ ْ َْ ُ َ

َزوجها ليسكن إليها ْ َ َ َ َ َْ ِ ُ ْ
ِ    .]٨٩ :عرافاألسورة [ ﴾َ

َما ذكره أ رجعنا إىل إذاو ، وابـن ّلويس، واآلّ؛ مثل القرطبي التفسريُمةئَ

َ املــراد بقولــه ّ يف تفــسري اآليتــني؛ فــسنجد أنم وغــريهّ والزخمــرشي،كثــري

ٍخلقكم من نفس واحدة﴿ :تعاىل ِ َِ ََ ٍْ ْ َْ ُ َ  :ُآدم عليه الـسالم، وبقولـه سـبحانه: ﴾َ

َوخلق منْها زوجها﴿ َ ْ َ ََ ِ َ َ ُحواء ريض اهللا عنها: ﴾َ ، خلقها اهللا تعاىل من ضـلع ّ

   .)١٣١(آدم 

َعن أيب هريرة ريض اهللاَُّ عنْه، قالو َ ُ ْ َْ ََ
ِ

َ َ ََ ُ ِ ُقـال رسـول اهللاَِّ : َ َُ َ ُاستوصـوا «: ×َ ْ َ ْ

ِبالنِّساء
َ ٍ، فإن املرأة خلقت من ضلعِ َ ِ

ْ
ِ ْ َ َ َّ َِ ُ َ َ ْ ِ... «  ١٣٢(ا(.  

ــد عــن ظــاهر تلــك النــصوص املعــصومة، وننــرصف إىل فلــامذا  نحي

ّالعلم من فهم هلا، بزعم أنالراسخون من أويل  عليهِتأويالت معاكسة ملا  ٍ 

  ؟مشكلةيف إجرائها عىل ظاهرها وحقيقة مدلوهلا 
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      د ال ا       وعد او 
   آد  ا   اّي

 ذهب املؤلف إىل أن قول املالئكة ـ فيام حكاه اهللا تعاىل يف القـرآن ولقد

ُأجتعــل فيهــا مــن يفــسد فيهــا ويــسفك الــدماء ونحــن نــسبح ﴿:  ـالكــريم ِّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ََ َ َ ْ َُ َ ِّ ُُ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ

َبحمدك ونقدس لك َ ُ َ َِّ َُ َ ِ
ْ إىل أنـه دليـل عـىل وجـود  ذهـب ؛]٣٠: البقـرةسورة [ ﴾ِ

، م قبـل آدّاحليـواين البرش اهلمج املتوحـشني ذوي الـسلوك منجمموعات 

 يف، واحلال أهنم واقعـون ّملالئكة تعجبت من استخالف هؤالءحيث إن ا

م أن البــرش كــانوا ، وعليــه فقــد زعــاإلفــساد، غــارقون يف ســفك الــدماء

، ضمن مرشوع ّي وأهنم كانوا خاضعني للتعديل اإلهل،موجودين بالفعل

   !!  » آدمأيب« كتاب صاحبخلق آدم، الذي اخرتعه وختيله 

خالل األحقاب والعهود املتطاولـة ) البرش (  كان لقد«:  املؤلفيقول

اد يف كـل مرحلـة  خملوقات متحركـة حيوانيـة الـسلوك، ولكنهـا تـزدجمرد

 طرائق التفـاهم اللغـوي، وتلونا يف  ونضجا يف خربهتا،تعديال يف سلوكها

 املقصود بسؤال املالئكة للـرب ـ جـل وعـال ـ هو، وربام كان هذا فيام بينها

ِأجتعل فيها من يفس﴿ ِْ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ َد فيها ويسفك الدماءَ َ ِّْ ُُ ِ ِ
َ َ كـان هـذا هـو ..  ]٣٠: البقـرة[ ﴾َ

ــشاهد ــع امل ــتخالف الواق ــن اس ــة م ــت املالئك ــؤالء، فتعجب ــسدين ه  املف

  .)١٣٣ (»!! املتوحشني 

ُونحـن نـسبح بحمـدك ونقـدس ﴿: ملة املالئكيـة اجلفموقع«:  قال ثم َ َ ُ ِّ ُ ْ َِّ ُ ُ ََ َ ِ
ْ َِ
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ـ ١١٤  ـ

َلك إننا غارقون يف أنوار التقديس، يف حني أن هؤالء :  احلال، أيموقع ﴾َ

  .)١٣٤ (»، ال يعرفون دينا، وال يعبدون إهلاالدماءوالغون يف بحار 

َ أنه ال يوجد يف كالم املالئكة وسؤاهلم دليل عىل أنه كان هناكوالواقع ُ 

، تزداد يف كـل د خملوقات متحركة حيوانية السلوكجمر( قبل آدم،  ) برش( 

كام ينعتهم املؤلف، فهذا ما مل يقـل بـه أحـد مـن قبـل، وال ) تعديالمرحلة 

  .  كتب التفسري أو كتب السنة عىل اإلطالقمنٍّوجود له يف أي 

  : ؛ فقد ذكر املفرسون فيها أقواال آية سورة البقرة املذكورةأما

ًخليفة﴿ كلمةسمعوا  املالئكة ملا أن: دهـاأح َ ِ  يف بنـي ّفهموا أن )١٣٥( ﴾َ

  . املقصود منه اإلصالح وترك الفسادِ، إذ اخلليفة ُ يفسدَمنآدم 

ـــها  ِّ املالئكــة قـــد رأت وعلمــت مــا كــان مــن إفــسـاد اجلــنّأن: وثاني

ْ قبــل خلــق آدم، ُّاجلــن الــدماء، وذلــك ألن األرض كــان فيهــا وســفكهم

  .وسفكوا الدماءفأفسدوا 

ـــها ــه قــومأعلمهــم اهللا تعــاىل ّأن: وثالث   أن اخلليفــة ســيكون مــن ذريت

، إما عـىل  هذه املقالةلذلك، فقالوا يفسدون يف األرض ويسفكون الدماء

 مـن اهللان عـصيان ِ، أو مـَلتعجب مـن اسـتخالف اهللا مـن يعـصيهطريق ا

ــذلك ــه ب ــنعم علي ــق االســتعظيــستخلفه يف أرضــه وي ام ، وإمــا عــىل طري
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  .االستخالف والعصيان:  مجيعاللفصلنيواإلكبار 

قـا أفـسدوا ْلَ اهللا أعلمهـم أنـه إذا جعـل يف األرض خكان:  قتادةوقال

ً﴿إين جاعل يف األرض خليفة﴾:  الدماء، فسألوا حني قال تعاىلوسفكوا َ ِ َ ِ ْ َ ْ ٌِ ِ
َ ِّ ِ 

  .)١٣٦( هُهم أم غريَ الذي أعلمأهو

فـوا ذلـك حتـى تعجبـوا منـه ن أين عرِ م:َ قلتفإن«: ّ الزخمرشيوقال

ن جهة اللـوح، أو ثبـت ِ، أو من اهللاِعرفوه بإخبار م: ُ؟ قلتغيبوإنام هو 

 وكل خلق سـواهم  وحدهم هم اخللق املعصومون،املالئكة ّيف علمهم أن

ِ، حيـث أسـكنوا  الثقلـني عـىل اآلخـرأحـد، أو قاسـوا ليسوا عىل صـفتهم ُ

  .)١٣٧ (»األرض فأفسدوا فيها قبل سكنى املالئكة

 كان املؤلف متمـسـكا بـأن املالئكـة ال بـد أهنـم قـد عــاينوا خلقـا وإذا

  عـىل أن يكـونلـإلرصار يف األرض وسفكوا الـدماء؛ فـال وجـه أفسدوا

 خلق وجود حيث ال دليل عىل ؛خللق هم البرش اهلمج ـ يف زعمه ـأولئك ا

 ، فضال عن أنه مل خيطر عىل بال أحد من األولنيهبذا الوصف الذي ختيله

  .اآلخرينوال 

ِّ مسوغ كذلك ألن نرتك ما قال به أهل العلم مع وجاهته، ووجود وال

َ، وهـو القـول بـأن اجلـن كـانوا هـم النمـوذج األدلةمنما يؤيده  َ املـشاهد َّ

ِأجتعل فيهـا مـن يفـس﴿: ، عندما قالوااملالئكة أمام َواملاثل ِْ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ُد فيهـا ويـسفك َ ِ ِ
ْ َ َ َ ُ
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ـ ١١٦  ـ

َالدماء َ   .]٣٠: البقرةسورة [ ﴾ِّ

رصاحـة ؛ فهو إخبـار اهللا لنـا يف القـرآن الكـريم  ما يؤيده من األدلةأما

ِخلقوا َّ اجلنّبأن َولقـد خلقنَـا اإلنـسان ﴿:  قبل اإلنسـان، حيث قال تعـاىلُ ْ ََ ْ ِْ ْ َ ََ َ

ٍمن صلصال من محإ مسنُون 
ْ َ ٍ َ َ ْ َ َ ْ

ِ ٍِ ِ واجلان خلقنَاه من قبل من نـار الـسموم*ْ ُ َّ َِ َ ْ ْ ْ ُ َ
ِ ُِ ََ ْ َّ َْ﴾ 

  .)١٣٨ (» من قبل خلق آدمأي«، ]٢٧ ـ ٢٦ : جراحلورة س[

َ   اضم رضا  دا  )ا ( 
؟ ا  

 ِّ أن املؤلــف جيتهــد يف طــول كتابــه وعرضــه يف إلــصاق كــلويالحــظ

 ُ، وأصل رشِّ، ويكرر القول بأهنم مصدر كلاملزعومني) البرش (  بـ ٍنقيصة

ون يف بحار الدماء، مفسدون ُِغ، والتوحشونم، وأهنم عدوانيون  بالءِّكل

، بيـنام جـاء اإلنـسان نقائصهمإىل آخر ما اخرتع وختيل من ... يف األرض 

 شـأن اإلنـسان نِمُكام حياول أن يعيل .. أرقى منهم رتبة وحترضا وسلوكا 

   .)١٣٩(عىل الدوام 

ْولو سـلمنا ـ جـدال ـ بـام  ، ف القتـل والـدمارَّوقـَ يـا تـرى تفهـلزعـم؛ َّ

  !! عهد اإلنسان ؟وبداية) البرش(الولوغ يف بحار الدماء بانقراض و

 عاث اإلنسان يف أرض اهللا فسادا، وسفك من الدماء مـا ال حيـيط لقد

ِ، وأرض باحليـاة واألحيـاء، وأهلـك مـُ إال عالم الغيـوبومداهبمقداره 
ن ّ
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ـ ١١٧  ـ

ُعباد ما ال حيىص عىل مر التاريخ، وخاصـة يف  والوالبالد، احلرث والنسل

 ِحـتالل اِ، وعـرصنيةتني األوىل والثاّ العاملينيَربَاحل ِ؛ عرصلعرص احلديثا

 القتل والدمار يف أرجائهـا، حتـى يـوم ِوإشاعة،  املعتدين لفلسطنيِاليهود

 للهنـود احلمـر يف تلـك اهلمجية إبادة جمموعات أوربا ِ، وعرصالناس هذا

  !!  البقعة التي تسمى أمريكا 

 عىل التحقـري مـن شــأن �مرصا » آدميبأ« مازال صاحب أسطورة فهل

  !! ؟) اإلنسان (  ن شأن اخلليفة اجلديدِ مِ، واإلعالء ـ زعمـ الغابرين البرش

  أ      ة  نا  ا 
  ب 

 وقد أوشكنا عىل أن نضع القلم بعد ما كشفنا من خيال املؤلف، واآلن

احلاسـمة، بــشأن تــصورات ، نتـساءل بعــض األســئلة اجلزافيــةوأحكامـه 

 )  املزعـوم ( املـرشوع البـرشي حـول » آدميبأ«وخياالت صاحب كتاب 

، ومــا اســتغرقته مــن ماليــني  )التــسوية( ، التــي أســامها  تطــورهومراحــل

  :السنني، قد تصل إىل تسعة ـ زعم ـ 

١   أو  هــذه املرحلــة البــرشية املتطـــاولةِ أخفــى اهللا تعـــاىل علــمملـــاذا ،

 بيــان هلــا يف القــرآن يــأتومل ) بــرشي البطــيء خللــق اإلنــسانرشوع الاملــ(

 حديث رشيف، مـع أهنـا ـ فـيام يف  × ٍ حممدِرسوله، أو عىل لسان الكريم

 حتـضـريية خللـق اإلنـسان، اسـتمرت مـن طـور إىل مرحلـةزعم املؤلف ـ 

   !! ؟وجتميلإىل تكميل .. ، ومن هتذيب إىل تعديل طور

٢   أم مرحلـة أطول) املزعومة ( بأطوارها رشية  هذه املرحلة البوهل ،
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   جنينا يف رحم أمه ؟ اإلنسانخلق 

، حتــى خيــرج طفــال إىل حلــة خلــق اجلنــني منــذ أن يكــون نطفــة مرإن

 العرشة أشهر ـ كام هو معلوم ـ، ومع هذا فقد أخربنا اهللا دونّاحلياة؛ مدهتا 

ــهتعــاىل عنهــا مــن خــالل  ــسنيف × ٍ حممــدِرســوله إىل وحي ة  القــرآن وال

، ويف غـري مناسـبة يف  عنها يف أكثر من موضعِاحلديث ِ، وورودبتفاصيلها

  .× ِّالنبي األمنيكتاب اهللا تعاىل وسنة 

ْ قد كان أوىل أن حيدثنا القرآن أو أن تذأليس ة شيئا عن هـذه نُّّر لنا السُكِّ

 أو عن أطوار ،» آدميبأ«التي زعمها مؤلف كتاب ) التحضريية  ( املرحلة

، مثـل مـا جـاء وع البطـيء الطويـل، ولـو عـىل سـبيل اإلمجـال املـرشذلك

  !! ؟اجلننياحلديث عن أطوار 

٣   ا كثريا من أنباء الرسـل الـسابقني إن اهللا عز وجل قد قص علينثم ،

  .    قبل حممد عليهام الصالة والسالم الغابرة منذ آدم إىل مااألمموأحوال 

يمة، وذكر لنا أمورا كثرية  أخربنا املوىل تبارك وتعاىل بأنباء عظوكذلك

، ، كعــامل املالئكــة، وعــامل اجلــن، بــل والطــري، واجلبــال خمتلفــةعــواملعــن 

  .إلخ... ، والنبات والسحاب، والبحار

 أخربنا اهللا تعاىل بخلق الساموات واألرض، وبعض تفاصـيل هـذا كام

َقل أئنَّكم لتكفرون بالذي خلـق﴿:  سبحانهقالاخللق، حيث  َ َّ َ َْ ِ ِِ َ ُ ُُ ْْ َُ ِ األرض يف َ َ ْ َ ْ

َيومني وجتعلون له أنـدادا ذلـك رب العـاملني  ِ َِ َ ََ ُّ ً ُ َ َ ْ َْ َ َُ ْ ََ َ ْ َ ْ َ ْ وجعـل فيهـا روايس مـن *ِ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

َ َ َ

َفوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواهتـا يف أربعـة أيـام سـواء للـسائلني  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ً َ ْ َ َ ََ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍْ َ َ َِ ْ َ ََّ َّ ثـم *َ ُ
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ـ ١١٩  ـ

َاستوى إىل السامء و َ
ِ

َ َّ َْ ِ َهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتـا َ َ ََ َ ْ َ َ ًٌ ْ ْ ََ ْْ ْ َ َ َُ ً ِ ِِ َ َ َ َ ِ

َأتينَا طائعني  ِ ِ َ ْ َ ٍفقـضاهن سـبع سـاموات يف يـومني وأوحـى يف كـل سـامء * َ
َ َ ْ َ َ َ َِّ ُ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َ ْ ََّ ِ ٍ ُ َ َ َ

ِأمرها وزينَّا السامء الدنيا بمصابيح وحفظـا ذلـك تقـد ِ ِْ َ ً َْ ْ َُّ َ َ َ َ َّ َِ َِ َ َ َّ َ َْ َ ِير العزيـز العلـيمَ ِ
َ َْ ِْ ِ ُ﴾ 

  .]١٢ -  ٩: فصلتسورة [

 كان قد حصل االهتامم يف القرآن الكريم بمثـل تلـك األمـور التـي إذا

املرحلـة ( عـن ـ ولـو يـسريا ـ ؛ فلـامذا مل يقـص اهللا علينـا جانبـا إليهـاأرشنا 

، والتـي كانـت ـ حـسب زعمـه ـ قبـل  عنهـا املؤلـفِّحيـدثناالتي ) البرشية 

  !!تاريخ ؟التاريخ ب

ــد حأم ـــاىل ق ــسـنة أن اهللا تع ــرآن وال ـــا يف الق ـــا عنه ـــة َّدثن ــن األم ، لك

َّ كلها قد ضلت الطريق ملعرفة اإلسالمية وما ورد بشأهنا يف القرآن ، خربهاَّ

 القــرن اخلــامس عــرش يف » آدميبأ«، حتــى جــاء صــاحب كتــاب والــسنة

 منـذ ألمـةا، وكـشف مـا خفـي عـن ، فـأزاح الـستار بمفتاح الرسِّاهلجري

ــا هــذا ــا هبــذا ، وعــرص الــصحابة إىل يومن ــسيناريو البــرشي(جــاء لن ، )ّال

ّالتي هتكم هبا عىل روايات ) السيناريو(ن نستعري عبارته هذه  لنا أْوليسمح

  !!؟ × عن النبي ثابتةصحيحة 

٤  ن ِ تلـك املاليـني مـَّكـلُوطـال أمـدها  ِ البرشَ اهللا تسويةّأخر ملاذا  ثم

  !!أهنا حقيقة ؟وزعم ، لها املؤلفّ، التي ختيالسنني

، وال ، وال تكليـف، وال عقـل خلق اهللا البرش بـال سـمع وال بـرصملاذا

، وأخضعهم اهللا ـ فيام زعم املؤلف ـ ا يف ظالما يف عامء، وظالمًعامء؛ إدراك
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، حيـث كـانوا بمثابـة املـرشوع  والتعديل ملاليني السننيوالتكميلللتسوية 

 يبأ«ـ حـسب أسـطورة صـاحب كتـاب  إلنتاج اإلنسان ـ ـ تعاىل اهللا ّاإلهلي

  !!  ؟» آدم

ٍلعجزكان هذا َأ ْ َ
  !!العجز ؟النقص و عن َسَّال وتقدَ وعَّ فيه جلِ

، أي يأكـل بعـضهم بعـضا ـ كهم اهللا هكذا يتآكلون ويتفارسون ترملاذا

؛ ال توجد قيود يف االتصال  بالنص ـ، يعيشون كاحليواناتاملؤلفكام قال 

ُ ـ، وإذا مات أحدهم تركت جثتـه يف العـراء حتـى زعمنهم ـ كام اجلنيس بي

كـل هـذا حيـدث ملاليـني  .. ّالـضواريهـا َ، أو تأكل عـىل هـذا الوضـعَىلْبَتـ

 ومرحلـة مـرشوعام َهنْون ـ يف خيـال املؤلـف ـ كـوُدْعـَالسنني مع أهنم ال ي

  !!حتضريية خللق اإلنسان ؟

وما يعتقـده سـائر املـسلمني ، ال يتمشى مع ما أخربنا به القرآن هذا إن

ُ، وأمـره بـني  والعبـثالعجـزَّ، منـزه عـن  أن اهللا عز وجل قادر حكـيممن ْ َ

  .الكاف والنون

، واهللا جـل وعـال والعبـث.. ت يضيف إىل اهللا العجز  هبذه اخلياالإنه

  .، وعن كل نقصعنهامَّمنزه 

ْإنام أمره إذا أراد شيئا أن ﴿ : اهللا تعاىلقال ََ َ ًَ ْ َ َُ َ ُ ْ َِ ُيقول له كن فيكـونَِّ َ ُُ َ ْ ُ َُ َ سـورة [ ﴾َ

   .]٨٢: يس

َّإن مثل عيسى عنْد اهللاَِّ كمثل آدم خلقه من تراب ثـم ﴿:  سبحانهوقال َ َ َ َ َُ َ َ َ ٍَّ ُ َْ ُ َ
ِ ِ َِ ََ ِ َ ِ

ُقال له كن فيكون َ َُ َ ْ ُُ َ    .]٥٩: آل عمرانسورة [ ﴾َ
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ُسبحانه إذا قىض أمرا فإنام يقول لـه﴿:  جل شأنه وقال َ ُ َ َْ ُ ُ َ َ ََ ً ْ َُّ َِ َِ ُ كـن فيكـون َ َُ َ ْ ُ﴾ 

  .]٣٥: مريمسورة [

َبديع الساموات واألرض وإذا قىض أمـرا فـإنام ﴿ : عـز من قـائلوقال ً ْ ْ َ ََّّ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ ُ َِ َ ْ ِ ِ

ُيقول له كن فيكون َ ُُ َ ْ ُ َُ َ   .]١١٧: البقرةسورة [ ﴾ُ

ٌواعلم أن اهللاََّ عزيز حكيم ﴿:  تعاىلوقال ْ
ِ

َ ٌَ َ ِْ َّ َ    .]٢٦٠: البقرةسورة [ ﴾َ

٥   إذا كـان اهللا عـز وجـل :  إىل ما سبق من التـساؤالت نقـولضافةوباإل

ن خلق البرش ـ قـد  الساموات واألرض ـ وهو ال شك أكرب مقْخل ّأخربنا بأن

 ماليـني بـضعة«) املزعـوم (ّ املـرشوع البـرشياستغرق؛ فلامذا تم يف ستة أيام

  !!  ؟ـ »  آدميبأ«صاحب أسطورة  وزعم ختمني بحسب ـ »من السنني

َّخللق الساموات واألرض أكرب من خلق النَّاس ولكن ﴿: اهللا تعاىل قال َ ْ َ َ َ
ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ِ َ ُ َ ْ َ َّْ َ ِ َ ُ َ

َأكثر النَّاس ال يعلمون َُ ََ َْ َ ِ ْ     .]٥٧: غافرسورة [ ﴾َ

ِولقد خلقنَا الـساموات واألرض ومـا بيـنَهام يف سـتة ﴿:  سبحانهوقال ِ َِّ ِْ َ َ ْ َ َُّ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ ََ

ِأيام وما مسنَا م
َّ َ َ َ ٍَّ ٍن لغوبَ ُ ُ    .]٣٨: قسورة [ ﴾ْ

ام ستة أيام ـ كام أخربنا اهللا  الساموات واألرض وما بينهُقْ خلأيسـتغرق

 يسـتغرق مـرشوع خلـق اإلنـسان والتحـضري لـه باملرحلـة البـرشية بينام، ـ

  !!  ماليني من السنني ـ كام زعم املؤلف ـ ؟بضعة) جمرد حتضري(

 ،، وال مع املنطـق ينسجم مع العقلب إليه املؤلف ال ما ذهّ أنَّ احلقّإن

َ مع أنه زعـم أن الـسبب ، أنه أبعد ما يكون عن معطيات الرشععنفضال 

 عـن بعيدا، تمشى مع العقل تفسـريا لقصة اخللق يِّيقدم ْيف تأليف كتابه أن
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  !!املذهب التقليدي السائد 

َّفلـيتأمل ُ ْ !!   

      ا  ل »  آدأ « ب ة

َ فكرتـه األساسـية التـي أثبتنـا بطالهنـا وخاصة»  آدميبأ« كتاب إن  فـيامَ

؛ هي إخبار بأمور حصلت يف عامل الغيب، وبعضها كان مىض من البحث

 لنـوع مـن اخللـق ، حيث إن املؤلف نسج من خياله صـورةاألعىليف املأل 

 مما زعم أنه كـان مـن أمـرهم؛ أوصـافهم، بكثري، وأخرب )البرش ( أسامهم 

، إىل  عـىل ظهـر األرضمكـثهم، ومدة ئق عيشهم، بل وحال موهتموطرا

 لــيخيل وأفنــاهمأن كانـت هنــايتهم املأســاوية، حيــث زعــم أن اهللا أبــادهم 

  .الساحة منهم آلدم وبنيه

، وكالم إبليس مع اهللا، ، والسجود له عن أمور تتعلق بخلق آدموأخرب

.. ري ممـا ختيلـه ، وقد مـىض ذكـر كثـ هذا كله بأخبار من عند نفسهيفوأتى 

ّ بحثنا هذا، وبينّا يف )١٤٠( ..وما رأى أنه ال مانع منه .. ِوحسبه .. وافرتضه 

، ونستطيع القـول بأنـه مـا تـرك شـيئا يمكـن أن جمازفةما ينطوي عليه من 

ْ خلـق آدم ومـا تـضمنته مـن وقـائع قصةخيطر عىل البال أو ال خيطر بشأن  ّ

  .  ال سند له وال دليلرأيا أو ،ث إال ونسج منه تصورا أو افرتاضاوأحدا

َ آدم وزوجــه اجلنــة التــي أســكنها اهللاحتــى ْ؛ مل يفتــه أن يكــون لــه فيهــا ْ ُ َ

                                      
، نفرتض، وليس لديناوال مانع .. نحسب .. نتصور : كثر املؤلف يف كتابه من قولأـ لقد  140
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   !!افرتاض

آلدم وحواء؛ الـساللة اجلديـدة ) ل ْزَع(  يرى أن اجلنة كانت بمثابة إنه

  .هم اهللاَفنيُ من البرش اهلمج، حتى حتني هنايتهم، وياملنتقاة

د أن نفــرتض أن اخلـالق سـبحانه ـ وقــد  يبعـولـيس«:  هـذا يقـولويف

، والنهـوض بـأمر  بتفرد آدم وذريتـه بالـسيادة عـىل األرضمشيئتهمضت 

َّ، ويف مقـدمتها التوحيـد ـ قـدر سـبحانه فنـاء كـل التكاليف، وإقامة الدين

، اجلنة بعد عزل الساللة اجلديدة املنتقاة يف وذلك، ، من غري ولد آدمالبرش

 اإلنـسانية، لتبدأ بعد ذلـك امللحمـة مج البرشية تتم إبادة مجاعات اهلحتى

  .)١٤١ (»آدم وحواء: بطليعتها املصطفاة

 عـن مـا حكـاه املؤلـف خاصـة»  آدميبأ«ّ هذا الـذي تـضمنه كتـاب إن

َند فعل ْسُ املؤلف أم مل يقصد ـ ألنه يقصد؛ كله إخبارات عن اهللا ـ )البرش(

، ومجيعهـا أهنـا حـصلت يزعم حمددة إىل اهللا، ويروي أحداثا ووقائع ٍأمور

ٍلك عن طريق مبه، وال أخربنا ُالغيب الذي مل يطلعنا اهللا عليهمن  َّ مقرب، َ َ

َأو نبي مرسل ُ َّ، وال جاء يف كتاب منَزل، وقد ٍّ ُقل ال يعلـم ﴿:  سبحانه قالُ َ َ ْْ َ ُ

َّمن يف الساموات واألرض الغيب إال  ْ ِْ َ ْ َ َ َْ ِ ْ َ َّ ََ ِ     .]٦٥: النملسورة [ ﴾اهللاُِ

، الـسالمين له أن خيرب بام أخرب به عن مرحلـة مـا قبـل آدم عليـه  أنِفم

ً أمهاجا، عاشوا ملاليني السنني )البرش( اسمهم ٌقْلَ خهناك بأنه كان َوجيزم

َغشامء َ  ، وأباد خرضاءهم أبيهم، حتى أفناهم اهللا عن بكرة ، بدون تكليفُ
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  !!من أجل سواد عيون آدم ؟

احدة وال حديثا واحدا عـن املعـصوم  ِّ يف كل ما زعم مل يقدم آية ووهو

ٌخـروج عـىل مفهـوم النـصوص  مجيـع كالمـه بـل،  فـيام أتـى بـهيؤيده ×

، وحتميـل هلـا مـا ال الكـريمٌ، وتأويالت فاسـدة آليـات القـرآن ومنطوقها

  . حتتمله لغة وال رشعا

 إذا»  آدميبأ«، وال نتجنّــى عــىل صــاحب كتــاب  ال نجــايف احلقيقــةإننــا

 ، والقـول عـىلذب عىل اهللاي ختيله إنام هو من قبيل الكقررنا بأن ذلك الذ

  . بغري علماهللا

َل إنـام حـرم ريب الفـواحش مـا ظهـر ُق﴿:  قال رب العزة واجلاللوقد َ َ َ َّ ََ َ َ ِّ ََ ََ ِ ْ َّْ ِ

ْمنْها وما بطن واإلثم والبغي بغـري احلـق وأن تـرشكوا بـاهللاَِّ مـا مل ينَـزل ْ ِّْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ََ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ِّ ِ َ ْ ِ بـه ِ ِ

َسلطانا وأن تقولوا عىل اهللاَِّ ما ال تعلمون ُ ْ َُ َ َُ َ ُ ْْ ََ َ ًَ َ     .]٣٣: األعرافسورة [ ﴾َ

  .. جمتهد بأنه»  آدميبأ« يقولن صاحب كتاب وال

، واألحاديـث لـه أمـام اآليـات القرآنيـة الـرصحية االجتهاد ال جمال إذ

   ..الصحيحةالنبوية 

  . وأهدافا،وضوابط، ِّوغاتُ هذا فإن لالجتهاد ـ يف دائرته ـ مسوبعد

  ..وإال فليسكت ..  شاء فليجتهد فمن

ومل .. وال ضـوابط مرعيـة .. ِّ هذا مل تكن له مـسوغات معتـربة هُلَمَوع

  .. دنيوية وال أخروية مصلحةترتتب عليه 
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ا  
ْتوقف لنا من خالل هذه الدراسة التي تبني »  آدميبأ«نـا فيهـا مـع كتـاب ّ

ّه، وتأكـد لنـا بـام ال يـدع جمـاال للـشك أهنـا ُفّ تبناها مؤل التيِ الفكرةَحقيقة

 ثبـت كـذلك أهنـا عاريـة ، كام إىل واقع احلقيقة بصلةّ، ال متت خياليةفكرة

 كـان»  آدميبأ« وقد كـشفت الدراسـة عـن أن صـاحب كتـاب ،من األدلة

، وحـاول جاهـدا ّ معاجلته لفكرته التي تشبع هبـا يفّالعلميجمافيا للمنهج 

ِأن خيض ، التعـسف يف تأويلهـا لفكرتـه مـن خـالل الكـريمع آيات القرآن ُ

ىل التــصورات  أحكامــه عــوبنــى، ميلهـا مــا ال حتتملــه لغــة وال رشعــاوحت

 اهلوى واملزاج  عىلمبنية، فجاءت أحكاما جزافية واالفرتاضات والظنون

 وخروجـه، كام كشفت الدراسة عـن شـذوذ املؤلـف  لصاحبهاِّالشخيص

ه وحـده يف جهـة مقابلـة ِ، ووقوفـهـاِّألمة اإلسالمية كله عن إمجاع ابفكرت

ه املؤلـف يف ميـزان ، وأظهرت الدراسـة خطـأ مـا جـاء بـ كافةالعلم يلوأل

  .  مقاييس وضوابط اللغة العربيةضوء، ويف القرآن والسنة

الــربامج يف بعــض ُ؛ ولقــد تابعــت خــالل هــذا الــصيف بعــض هــذا

 يف أحاديـث » الصبور شـاهنيعبد« فيها الدكتور ظهر، القنوات الفضائية

 متبنية وكانت هناك بعض الفضائيات أشبه ما تكون ،» آدميبأ«حول كتابه 

، يتكلم هو وحده ن مرة منفرداِ، حيث استضافته أكثر مأو منحازة لفكرته

ــامج،  ــرأيدونيف الربن ــد يعارضــه ال ــ، أ وجــود أح ــه خيال ــر علي ه َو يعك

، ومل  ذكرؤلف دليال جديدا غري ما املِّيقدم، ويف كل هذا مل ه بنفسهَوإعجاب
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، وأحيانــا التهــرب مــن طــرح التمويــه عــام يف كتابــه شــيئا، اللهــم إال ْدِزَيــ

 َلقةَ احلِيضْقَ، وي)املزعوم (ّ البرشيهتفاصيل فكرته اخليالية بشأن مرشوع

ــاملَّكل ــا يف التع ــة ه ــة العربي ــد اللغ ــب بقواع ــا، والتالع ــةوأدواهت ،  النحوي

 ِ التعريضوأحيانا، )ٌّلغوي( بتذكري القارئ بأنه ِ املصونة عىل ذاتهِواإلطراء

 من شـأن التحقريإشارة إىل (� بأنه مل جيد ردا عىل كتابه ِ، واالدعاءبمخالفيه

ُّمن رد   !! وهكذا .) ..وا عليهَ

حممـد سـيد «ّ أنه يف بعض الربامج الفضائية كلمه األستاذ الـدكتور مع

  ـمع احرتمه لـهـ إنه «: ، وقال لههتا بنفيس ـْ ـ كام شاهد مبارشة»َّاملسريأمحد 

هـي مـن خيـال ) اإلنـسان(و ) البـرش( فكرته بـشأن التفريـق بـني يرى أن

   !!»الشعراء

 »زغلـول النجـار« مناظرة بينه وبني العامل الكبري األسـتاذ الـدكتور ويف
 أكــد لــه الــدكتور زغلــول ـ وهــو أحــد أبــرز املتخصــصني يف علــم ؛)١٤٢(

، وأن مـا ، فضال عن خطئها رشعا فكرته علمياخطألعامل ـ اجليولوجيا يف ا

، وأهنـا أقـوال ال  بـاملرةصـحيحةأورده من نظريات وصور يف كتابـه غـري 

 الفكــرة هـذه، وأن كـون حقــائق علميـة بحــال مـن األحــوالترقـى ألن ت

  .. تفيد الناس يف يشء ال » آدميبأ«املطروحة من قبل صاحب كتاب 

َ قبل رومن ، يف كتـاب »عبد العظـيم املطعنـي« تاذ الدكتورّد عليه األسُ

                                      
مـن أغـسطس ١٥، يـوم األحـد الفضائية mbc  الـجرت هذه املناظرة وأذيعت عىل قناةـ  142

  .م٢٠٠٤
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 ،»قصة اخلليقة بني التأويل اجلـامح واخليـال املرفـوض..  آدم أيب«: أسامه 

 يبأ«ٌّ قوي يف مضمونه ومنهجه، وقد أحىص عىل صـاحب كتـاب ٌّردوهو 

 ،)١٤٣( ً علميــة كثــرية، وخاصــة أخطــاء يف اللغــة والنحــوأخطــاء »آدم

                                      
 هـذا ؛ نذكر»شاهني« عىل الدكتور »املطعني«من األخطاء النحوية التي سجلها الدكتور  ـ 143

  : اخلطأـ  عىل سبيل املثالـ 

 إعـالم اهللا للمالئكـة يـأيت ُّونـص«: »شاهني«الدكتور العبارة التالية عن  »املطعني«الدكتور  نقل

 يفيـدهنـا  ) خـالق ( ، واسـتخدام الـصيغة ]٧١: سـورة ص ) [طـنيإين خالق برشا من ( هكذا 

 موقعهـا تفيـد املـيض، أو يفهـذه الـصيغة هـل : إلجياد من عدم، والسؤال هوا: أي.. اإلحداث 

راد أن ، وقد أ هذا البرش قبل اإلعالم بهخلق، أي أن اهللا كان قد املستقبل؟ ونرى أهنا تفيد امليض

، خالل مراحل التسوية، والنفخ اإلهلي كيام  أحوال املخلوقيتابعوا، حتى ُخيرب املالئكة هتيئة هلم

، وهـو )كـن ) ( اخلالق (  األمر األزيل لك اخللق داخل يف، ولعل ذ أمر اهللاكاميقعوا له ساجدين 

  . ] الثانية الطبعة من ٧٠ ص ،أيب آدم [ » املالئكة تفاصيله إال أن يأذن هلا اهللا بذلكتعرفأمر مل 

 اآليــات أول خطــوة خطاهــا الــدكتور شــاهني يف اســتنطاق عنــد:  »املطعنــي« قــال الــدكتور ثــم

 »مطب«  بمثابةفهي،  هذه اآلية عقبة كؤودا يف الطريقزت له، برليستخرج منها أدلة عىل فكرته

  »إن«وهي واقعة خربا السم ) خالق  ( الفاعل اسمّ، والعقبة تتمثل يف ُضخم ال يستطاع اجتيازه

  .)اهللا (  عن اسم اجلاللة كناية الياء الذي ورد وهو

           :         ا هبا القرآن، ومهنزل، التي اعل داللتان يف اللغة العربية الفوالسم

 ويف هـذه ،االسـتقبال فعله كان معناه الداللة عىل احلال أو َإذا كان اسم الفاعل عامال عمل) أ ( 

َسم الفاعل املفعول الواقع بعده، وهو هنااحلالة ينصب ا               ) .برشا ( : ُ

 ويف هـذه ، االسـتقبال املـيض ال احلـال والمعنـاهُإذا مل يعمل اسم الفاعل عمل فعله كان ) ب ( 

       .، وخيلـو اسـم الفاعـل مـن التنـوينِ اسـم الفاعـل إليـهبإضـافةاحلال يأيت املفعول بعـده جمـرورا 

. معـا  أو مهـا ، بـل عـىل احلـال أو االسـتقبالاملـيض، التي استشهد هبا املؤلف ال تدل عىل واآلية

َ الفاعل عمل عمل فعله اسموالدليل عىل هذا ما تقدم من أن 
            =  يف اآلية فمعناه ،املضارع ِ
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ه أهــل العلــم ، باإلضــافة إىل أن األســتاذ ِمستــشهدا عــىل كالمــه بــام قــرر

ّلغوي وبالغي  »عبد العظيم املطعني«الدكتور    .قديرّ

 يبأ« من واقع الطبعـة األوىل لكتـاب »املطعني« ردود الدكتور وكانت

 » آدمأيب« كتاب ِمن وكان مما انتقده ، الثقافيةالروافد عن دار الصادرة »آدم

 فقبـل«:  مثـل قولـه،»مـرشوع« لمـة أوردها كثـريا يف كتابـه، وهـي كٌكلمة

ِّ يف حيـز إنـسان مـرشوعبـل كـان ، ّة مل يكن املخلوق البرشي إنساناالتسوي

وبــذلك اكتمــل «: وقولــه ،»، قبــل أن يكــون إنــسانا يف حيــز القــوةالفطــرة

لتـي اعتمـدنا عليهـا يف  الثانية االطبعةوملا صدرت ، »مرشوع بناء اإلنسان

 مـن كـل متامـا »مـرشوع« كلمـة »لـصبورعبد ا«، حذف الدكتور ِّردنا هذا

ّهـا يف أي َرْكِنـب ذتجابـل موضع أوردها يف كتابه ضـمن الطبعـة األوىل، 

                                                                                         
 يف اللغة إما احلال واالستقبال معا، وإما االستقبال إذا دل عىل ذلـك املضارع وداللة ،»خيلق«= 

  :  ألفيتهيف تقرير هذه القاعدة املطردة قال ابن مالك ويف ،قرينة

  زل ْعَه بمّضيُ كان عن مْإن يف العمل     ٍ فاعلُ اسملهْعِكف                 

، فـإذا كـان االسـتقبال بمعنى احلـال أو  كان اسم الفاعل يعمل عمل فعله املضارع إذا ّ أنيعني  

ُّ، بل يضاف إىل مفعوله وجير مفعوله عىل اإلضافة الفعل املايض فال يعملبمعنى َ موضـع  هـذا. ُ

  . إمجاع عند النحاة واللغويني

 زمـنهللا عز وجل أخرب املالئكة أنه سيخلق برشا بعد  استشهد هبا املؤلف معناها أن االتي واآلية

  .                    التكلم الذي أفاد هذا اإلخبار

أيب (. ن املـضارعية إىل املاضـويةِ اآلية مـيف الفاضح وراء حتريف معنى اسم الفاعل والتأويل      

 ٢٦ - ٢٣ ص ،م املطعني عبد العظي. د، واخليال املرفوضاجلامحقصة اخلليقة بني التأويل .. آدم 

  . )باختصار
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  .»املطعني« عىل أنه اطلع عىل رد الدكتور يدلما سياق، 

ُ فرغت من كتايب هذاملاو ِّ؛ وجدت كتابا جديـدا يف الـرد عـىل الـدكتور ْ ُ

ٌّرد عـىل كتـاب الـدكتور ..  آدم أبو البرش: (  بعنوان» شاهنيالصبورعبد «

، )قصة اخلليقـة بـني األسـطورة واحلقيقـة.. أيب آدم : عبد الصبور شاهني

  . عن دار الروافد الثقافية،»عبد اهللا بن حسني املوجان« هكاتبل

، وإعجابا  ال يزداد إال غرورا» شاهنيالصبورعبد « هذا والدكتور كل

  !! ه ، وتعريضا بمخالفيفكرته عىل وإرصارا، رأيهب

َكنا نحن وإياك أحوج ما نكون إىل :  نقول له يف ختام بحثنا هذاونحن

ِ الذي شـغلنا فيـه بفكرالوقتهذا  ، َتـك التـي ال ولـن ينبنـي عليهـا عمـلُ

 عليه »آدم «، يف موضوع خلق  الذي عليه األمة كلهااحلقوليتك تعود إىل 

َع إىل احلـق ، وأنت تعلم أن الرجو الوحي إىل يومنا هذاعرصالسالم، منذ 

  .. فضيلة 

َوأن هيدينا ويوفقنا مجيعا إىل ..  اهللا تعاىل أن يغفر لنا ولك ونسأل ِّ ُ  احلـقَ

  . وإىل رصاطه املستقيم
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اا  

  .سبحان من أنزله..  الكريم القرآن* 

 الــصبور عبــد . د،قــصة اخلليقــة بــني األســطورة واحلقيقــة.. أيب آدم  ـــ١

، )بــدون تــاريخ  ( ،  القــاهرة-  مؤســسة أخبــار اليــوم ،الثانيــة ط، شــاهني

َّواملرجح َ   .)م ٢٠٠٤( أهنا صدرت يف صيف العام  عندي ُ

 عبد . د، اجلامح واخليال املرفوضالتأويلقصة اخلليقة بني .. أيب آدم  ـ٢

 .م١٩٩٩هـ ١٤١٩ ط األوىل ،القاهرة -  مكتبة وهبة ،العظيم املطعني

 مكتبـة ،الـذهبي حسني حممد .د ،واحلديث التفسري يف اإلرسائيليات ـ٣

  . م١٩٨٦ هـ١٤٠٦ الثالثة ط ،القاهرة -  وهبة

 بــن الــدين زيــن، ْالــنُّعامن  أيب حنيفــةمــذهب والنظــائر عــىل األشــباه ـــ٤

 دار، )هــ٩٧٠ املتـوىف (املـرصي نجـيم بـابن املعـروف حممـد، بن إبراهيم

  .م١٩٩٩ـ ه١٤١٩ األوىل ط،بريوت -  العلمية الكتب

 الـسيوطي الـدين جـالل بكـر، أيب بـن الرمحن عبد، والنظائر األشباه ـ٥

  .م١٩٩٠ هـ١٤١١ األوىل ط، العلمية الكتب دار، )هـ٩١١ املتوىف(

 ، الدمشقيكثري الفداء إسامعيل بن و احلافظ أب،تفسري القرآن العظيم ـ٦

   .م١٩٩١هـ ١٤١١ ط األوىل ، القاهرة- دار الغد العريب 

 ، عـىل ألـسنة النـاس مـن احلـديثيـدورالطيب من اخلبيث فيام  متييز  ـ٧

 دار ، الـشافعيالـشيباين بـن حممـد بـن عمـر العالمة عبد الرمحن بـن عـيل

  . بريوت- الكتاب العريب 
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 الرشيعة املرفوعة عن األخبار الـشنيعة املوضـوعة أليب احلـسن تنزيه ـ٨

 حممـد حتقيق عبد الوهاب عبـد اللطيـف، عبـد اهللا  ،الكناينعيل بن عراق 

  .م١٩٨١هـ ١٤٠١ الثانية ط ، بريوت-  دار الكتب العلمية ،الصديق

 ّاألنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد، القرآن ألحكام امعاجلـ ٩

 دار، أطفـيش وإبـراهيم الـربدوين أمحـد حتقيق، )هـ٦٧١ املتوىف (ّالقرطبي

  .م١٩٦٤ هـ١٣٨٤ الثانية ط، القاهرة -  املرصية الكتب

 ط الثالثـة ، مرص-   الوفاءدار ،دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني ـ١٠

  .م١٩٩٢هـ ١٤١٣

 الـسيد للعالمة ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ـ١١

ِّلويس البغداديحممود اآل   .   بريوت-  دار إحياء الرتاث العريب ،ِّ

الكتــاب املقــدس، دار الكتــاب  ، مطبــوع ضــمنســفر التكــوين ـــ١٢

  .املقدس يف الرشق األوسط

 ،شـعث السجـستاين األبـن أيب داود للحافظ أيب داود سليامن سنن ـ١٣

  . م ١٩٩٤هـ ١٤١٤ بريوت -  دار الفكر ،حتقيق صدقي حممد مجيل

 حتقيـق وختـريج ،سـورة احلافظ أبو عيسى حممد بن ،سنن الرتمذيـ ١٤

 بـريوت -  دار الفكـر ،صدقي حممد مجيـل العطـار، وعبـد القـادر عرفـان

  .  م١٩٩٤هـ ١٤١٤

ِاخلرسوجردي موسى بن عيل بن احلسني بن أمحد، الكربى السنن  ـ١٥ ْ َُ ْ 

 القـادر عبـد حممـد: ق، حتقي)هـ٤٥٨: املتوىف (البيهقي بكر أبو اخلراساين،

   .م٢٠٠٣ هـ١٤٢٤ الثالثة ط، نلبنا -  بريوت العلمية، الكتب دار، عطا
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 أبـو عيـسى، بن حممد بن عيل، مالك ابن ألفية عىل األشموين رشح ـ١٦

 الكتــب دار، )هــ٩٠٠ ّاملتـوىف (الـشافعي األشــموين الـدين نـور احلـسن،

  .مـ١٩٩ هـ١٤١٩ األوىل ط، لبنان - بريوت العلمية

 وعلق ححه، صالزرقا حممد الشيخ بن أمحد، الفقهية القواعد رشح ـ١٧

ــه ــة ط، دمــشق -  القلــم دار ا،الزرقــ أمحــد مــصطفى علي  هـــ١٤٠٩ الثاني

  .م١٩٨٩

حممد بـن حبـان بـن أمحـد بـن ، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ـ١٨

َ معاذ بن معبد، حبان بن ْ املتـوىف (ُلتميمي، أبـو حـاتم، الـدارمي، البـستي اَ

ط الثانية ،  بريوت- مؤسسة الرسالة ، ق شعيب األرنؤوطيق، حت)هـ٣٥٤

  . م١٩٩٣ هـ ١٤١٤

اجلــامع املــسند الــصحيح املختــرص مــن أمــور [ صــحيح البخــاري ـــ١٩

اري حممـد بـن إسـامعيل أبـو عبـد اهللا البخـ، ]وسننه وأيامه ×رسول اهللا 

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد (دار طوق النجاة ، اجلعفي

  .هـ١٤٢٢ط األوىل ، )عبد الباقي

 إىل العـدل عـن العدل بنقل املخترص الصحيح املسند[ صحيح مسلم ـ٢٠

 املتوىف (النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن سلم، م× اهللا رسول

  .بريوت -  العريب الرتاث إحياء دار، لباقيا عبد فؤاد حممد قيق، حت)هـ٢٦١

 ط وزارة ،خملــوفلــشيخ حــسنني ل ،صــفوة البيــان ملعــاين القــرآن ـــ٢١

  .األوقاف بالكويت

 الكتـب  عـامل، عيلحممد حتقيق موسى ، ابن تيمية،علم احلديث ـ٢٢
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ـ ١٣٤  ـ

  .م١٩٨٤هـ ١٤٠٥ ط الثانية ، بريوت- 

 ط ،بـريوت -  مؤسـسة الرسـالة ،لفريوز آباديا ،القاموس املحيط ـ٢٣

   .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧الثانية 

 مـصطفى حممـد. د، األربعة املذاهب يف وتطبيقاهتا الفقهية القواعد ـ٢٤

  . م٢٠٠٦ هـ١٤٢٧ األوىل ط، دمشق -  الفكر دار، الزحييل

 ف عن حقـائق التنزيـل، وعيـون األقاويـل يف وجـوه التأويـلاالكش ـ٢٥

 جار الزخمرشي أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو، ]تفسري الزخمرشي[

  .هـ١٤٠٧ الثالثة ط، بريوت -  العريب الكتاب دار، )هـ٥٣٨ املتوىف (اهللا

 مكتبـة ، حممد بن أيب بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي،خمتار الصحاح ــ٢٦

  .م١٩٨٨ بريوت -  لبنان

ـــ٢٧ ـــصحيحني ـ ـــىل ال ـــستدرك ع ـــد ،امل ـــافظ أيب عب ـــاكم اهللا للح  احل

  .  بريوت-  دار املعرفة ، الذهبيللحافظ التلخيص وبذيله ،النيسابوري

 بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أبول، حنب بن أمحد اإلمام مسند ـ٢٨

 -  األرنـؤوط شـعيب قيـق، حت)هــ٢٤١ املتـوىف (الـشيباين أسـد بن هالل

  م٢٠٠١  هـ١٤٢١ األوىل ط، الرسالة مؤسسة، نيوآخر مرشد، عادل

 بن عمرو بن أمحد بكر أبو، الزخار البحر باسم املنشور البزار مسند ـ٢٩

 املتــوىف (بــالبزار املعــروف العتكــي اهللا عبيــد بــن خــالد بــن اخلــالق عبــد

 عبـد صـربي، سـعد بـن عـادل اهللا، زيـن الرمحن حمفوظ قيق، حت)هـ٢٩٢

ــالق ــشافعي اخل ــة، ال ــوم مكتب ــم العل ــة -  واحلك ــورة املدين  األوىل ط، املن

  .م١٩٨٨
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ـ ١٣٥  ـ

 أمحـد بـن حممـد بـن عـيل ،بـري يف غريـب الـرشح الكاملنـرياملصباح ــ ٣٠

  .العلمية املكتبة ،الفيومي

 اللخمــي مطــري بــن أيــوب بــن أمحــد بــن ســليامن، الكبــري املعجــم ـــ٣١

 عبـد بـن محـدي قيـق، حت)هــ٣٦٠: املتـوىف (الطرباين القاسم أبو الشامي،

  .القاهرة -  تيمية ابن مكتبة، السلفي املجيد

  .الثالثة ط ،لقاهرةايف  جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ـ٣٢

 املتوىف (الرازي القزويني زكرياء بن فارس بن أمحد، اللغة مقاييس معجم ـ٣٣

  .م١٩٧٩ هـ١٣٩٩، الفكر دار، هارون حممد السالم عبد قيق، حت)هـ٣٩٥

 حممـد عبـد اهللا بـن و اإلمـام أبـ،مغني اللبيب عن كتـب األعاريـب ـ٣٤

 مكتبـة ،ن عبـد احلميـد حتقيق حممـد حمـي الـدي،ّاملرصي ّهشام األنصاري

  .  القاهرة-  عيل صبيح حممدومطبعة 

ــ٣٥  بالراغــب املعــروف حممــد بــن احلــسني ،مفــردات ألفــاظ القــرآن ـ

 -  دار القلـم ، داووديعـدنان حتقيق صـفوان ،)هـ ٥٠٢ َّاملتوىف (ّاألصفهاين

   .م١٩٩٢هـ ١٤١٢ ط األوىل ،دمشق

 ، عىل األلـسنةشـتهرةاملاألحاديث  من  يف بيان كثرياحلسنة املقاصدـ ٣٦ 

 -   دار اهلجـرة،الـسخاوياحلافظ شـمس الـدين حممـد بـن عبـد الـرمحن 

  .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦بريوت 

  .مرص -  الصحابة دار ، البن تيمية،مقدمة يف أصول التفسري ـ٣٧

 إسحاق؛ إبراهيم بن موسى اللخمي و أب،الرشيعة يف أصول املوافقات ـ٣٨

  .م ١٩٩٧هـ ١٤١٧ ط الثالثة ،وت بري-  املعرفة دار ،الغرناطي املالكي
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ـ ١٣٦  ـ

 رشح[ الوافيـة عرفـة ابـن اإلمـام حقـائق لبيـان الـشافية الكافية اهلداية ـ٣٩

 الرصـاع اهللا، عبد أبو األنصاري، قاسم بن حممد، ]اعّللرص عرفة ابن حدود

  .هـ١٣٥٠ األوىل ط، العلمية املكتبة، )هـ٨٩٤ َّاملتوىف (املالكي التونيس

 آل أمحـد بن صدقي حممد .د، الكلية الفقة واعدق إيضاح يف الوجيزـ ٤٠

  .م١٩٩٦ هـ١٤١٦ الرابعة ، طبريوت  -  الرسالة مؤسسة، بورنو

  

  

***     ***     ***  
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ـ ١٣٧  ـ

  
  

 س ات

 ا اع

 ٥   ............................................................................................................مقدمة 

 ١٣  )»أيب آدم«الفكرة األساسية لكتاب (بني البرش واإلنسان : الفصل األول

 ١٣  ... البرش كانوا مرحلة حتضريية، أو مقدمة ومرشوعا خللق اإلنسان:أوال

َ خيلق مبارشة مـن فلم) اإلنسان ( ابن الطني مبارشة، أما ) البرش  ( :ثانيـا ُ

 .......................................................................................................الطني 

  

١٦ 

ـ تعاىلـ  :ثالثـا  ّ البرش كانوا بال أسامع وال أبصار وال عقل، ثم زودهم اهللا 

 ماليني السنني التي استغرقت ) التسوية(هبذه األدوات، خالل مرحلة 

  

١٧ 

 البـرش كـانوا عبـارة عـن جمتمعـات حيوانيـة يف سـلوكها، ومجيـع :رابعـا

 .................................................طرائق عيشها، وكانوا يأكل بعضهم بعضا 

  

١٨ 

 ٢٠ ....َّ البرش مل يكونوا مكلفني بدين، ومل يعرفوا توحيد اهللا وعبادته :خامسا

َّ انتهت املرحلة البرشية بإبادة اهللاِ البرش كلهـم، بعـد أن اصـطفى :سادسا َ

  ............من أبوين، وهنا بدأت املرحلة اإلنسانية) حواء ( و ) آدم ( منهم 

  

٢١ 

 ٢٣ ....................»أيب آدم «ْنقض األسس التي قام عليها كتاب: الفصل الثاين

 ٢٣ .....................................بكتابته واهية » أيب آدم«ِّأسباب قيام مؤلف كتاب 

ِّوماذا قدم املؤلف ؟ َّ !.................................................................................... ٢٥ 

 ٢٨ ................................طبيعة موضوع الكتاب وعالقة النظريات العلمية به 

 ٢٩ ..........................................ِّض املؤلف بشأن حجية النظريات العلمية تناق
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ـ ١٣٨  ـ

 ٣٣ .............................................................التعميم يف التشنيع عىل علامء األمة 

 ٣٦ .. ...............االستشهاد بكتب ال متثل آراء علامء األمة يف موضوع البحث 

َّرد ما صح من الروايات بدعوى مواجهة اإلرسائيليات  ُّ.......................... ٣٩ 

 ٤١ .....................................................................وقوعه فيام يتهم به علامء األمة 

 ٤٤ ............................................................................تطاول وهتكم عىل خمالفيه 

ُطوبى ملن شغله عيبه عن عيوب الناس  ُ..................................................... ٤٧ 

 ٤٩ ............................................................الكتاب منتفخ باحلشو واالستطراد 

 ٥٠ ...............................................................األلوهية عبارات غري الئقة بمقام 

 ٥٢ .....................................ِّادعاء املؤلف أن فكرته قائمة عىل الكتاب والسنة 

 ٥٤ .............................................ِّخروج املؤلف عىل إمجاع األمة قديام وحديثا 

 ٥٦ ....................................................حقيقة املنهج الذي اتبعه يف إثبات فكرته 

 ٥٩ ..................................................من صور التأويالت الفاسدة عند املؤلف 

ـ سجود املالئكة آلدم ١  ............................................................................... ٥٩ 

ّوحي نفيس«مع اهللا تعاىل بأنه » إبليس«ــ تأويل حوار  ٢ ٌ ْ َ «!! ................... ٦٥ 

 ٦٧ .....................................................................!! ِمل هذا التطاول والتضليل ؟

َمل ال يكون احلوار حقيقيا
 ٦٩ .......................................................................... ؟ ِ

 ٧٧ .................................................خطورة هذه التأويالت اجلاحمة عىل الدين 

 ٧٩ ........................ »أيب آدم«نقض الفكرة األساسية لكتاب : الفصل الثالث

 ٧٩ ................................فرق بني البرش واإلنسان يف اللغة والقرآن والسنة ال 

ـ اللغـة   ٨٠ ....................................................................................................      أ 

ـ القرآن الكريم   ٨٣ ..................................................................................      ب 
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ـ ١٣٩  ـ

ِّالقرآن يرصح بأن البرش مكلفون  ُ................................................................ ٨٤ 

ـ السنة   ٨٦ ....................................................................................................... ج 

 ٨٨ ...................................................ال دليل عىل ما قاله بشأن املرحلة البرشية 

 ٩٠ ..........................................................................!!  هي صاحبة الرس »ُ ثم «

 ٩٥ ...................................................................إخضاع األدوات النحوية هلواه 

 ٩٦ ....................................................ٌّاحتاميل وليس بقطعي ) ثم ( استدالله بـ 

 ٩٧ ..................................................ّعودة إىل آية سورة األعراف، ورد ما قال 

 ٩٩ ............................................................التعسف يف تأويل آية سورة األنعام 

 ١٠١ ...ال داللة من خالل نشأة اللغة عىل وجود املخلوقات البرشية املزعومة 

 ١٠٥ .........................................ملاذا اإلرصار عىل جتاهل تعليم اهللا آلدم وذريته 

َرصيح القرآن وصحيح السنة يقرران خلق اإلنسان  ْ َ َ ِّ َ  ١٠٧ ....من الطني ) آدم(ُ

ُّإنكار خلق حواء من آدم والرد عليه  ّ ُ.......................................................... ١١٠ 

ـ قبل آد ـ املزعومني   ١١٣ .....مليس يف ســـؤال املالئكة داللة عىل وجود البرش 

 ١١٦ ................املزعومني؟) البرش ( هل توقف اإلفساد يف األرض بانقراض 

 ١١٧ ................................مخسة أسئلة حاسمة بشأن الفكرة األساسية للكتاب 

 ١٢٢ ............................................. قول عىل اهللا بغري علم »أيب آدم«فكرة كتاب 

 ١٢٥ .............................................................................................................اخلامتة 

 ١٣١ ...........................................................................................................املراجع 

 ١٣٧ ..................................................................................... املوضوعاتفهرس 

  

***     ***     ***  
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ـ ١٤٠  ـ

ا  

  .إ   / د.أ

*       ة واا  ذ ورأ

ا،        ل اأ   

زا   رة ةوا.  

 *     ا ١٣٨٥  ١٩٦٥،   

   "   د "   ، "   

 "ا  ، ..  

 *  آن اا     ا 

               ّج أن إ ،ا ز  ا  ،ب اّ 

 از        رة    أل ا واة 

١٤٠٧ ١٩٨٧ .  

   مل در اراه   أل ا ة   * 

  ز١٤١٦ا ١٩٩٦.  

 *              در   أن إ ا دا ا  رّج

"ذأ "  ٢٠٠٥  ر  ،      ا ة واا     ،

  .٢٠٠٨ واة رة   أل ا

 *    ذف،          أوزارة ا ةاد اإ  و ،زا 

           ا   ر   ،  ا وا

 ا    اد.  

 *         ة واا  اا ا ا    ة

زا   ،ا.  

*    ا د ر   راهوا      ا ث اوا ،

و ر  ا  أو أو م  فأ ا.  

 *ا ا   ن ا  .  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


 

ـ ١٤١  ـ

 * أ  ولا  ن،زاررات، ووا ،    ،وإ ،و

 ل    نّ  إت  ،  أ  م د و    ورك  أ  

 واا    وات، ا  ا  و ا واوات واات،  

ومتاوا ،.  

  :  اث وات، ر  د * 

  .  اي واا ..و اي   ا١

٢ ا ا درا إ  .  

٣ و  يو اا   ا ا  ..رهه وآ .  

٤  وا ا  اقا  .. )    را  

    .)ااق 

٥ا   رات او  .  

٦   ا  و ت ا   ] .   رد

  ) ].  واد مة ة ( ب 

٧ آد   ..  ا رةأأ  ] . ب  رد)  آد أ

رة واا  ا ( را  ر.[  

  .   وأ  اة إ ا   اوة ٨

٩ا   داعا  غ  ةاة ا    .  

١٠ ا و ا ا .  

١١ور اا  دا اف ا.  

١٢ّة اا  ورةو   .  

١٣   ء  ةا    "    ط أ   "  أ

"ا" .     

١٤ا  ق ا  ر     .  

١٥  ا ا    .  

  .ق ا ا   اا ا١٦
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